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Bevezetés 
 

A Veszprémi Középiskolai Kollégium 1997-ben jött létre, 3 jogelőd 

intézmény összevonása következtében. Pedagógiai programunk elkészítésekor a 

nemzeti köznevelési törvény, a közoktatási törvény még hatályban lévő pontjai és 

a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai mellett támaszkodtunk 

hagyományainkra, és a kapcsolódó iskolák hatályos pedagógiai programjaira is. 

A Veszprémi Középiskolai Kollégium jó lakhatási feltételt, otthonos légkört 

igyekszik biztosítani azon vidéki fiataloknak, akik Veszprém város valamely 

középfokú intézményében kívánják tanulmányaikat folytatni. Arra törekszünk, 

hogy minden kollégistánk képességének, érdeklődésének megfelelően 

tanulhasson és készülhessen fel az önálló életre. 

Kollégiumunkban hangsúlyos szerepet kap a tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

a tanulók testi, lelki, szociális fejlődésének segítése az életkori sajátosságaik és 

egyéni igényeik figyelembevételével. 

 

Pedagógiai programunk két fő egységből áll: 

 

Az első rész kollégiumunk bemutatása, melyben többek között 

megemlékezünk a jogelőd intézményekről is, továbbá rögzíti az intézményünkben 

folyó munka pedagógiai tartalmát. (Alapelveink, értékek, célok, 

követelményrendszer, tevékenységrendszer, eszközrendszer, ellenőrzési és 

értékelési rendszer, szervezeti formák, feladatrendszer.) Ebben fogalmaztuk meg 

mindazt, amit fontosnak tartunk elmondani intézményünkről. Az ebben foglaltak 

teljesítését biztosítja a fenntartó Veszprémi Tankerületi Központ, továbbá ez 

tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a nálunk lévő lehetőségekről. 

A második rész tartalmazza a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja 

alapján meghatározott helyi tantervünket, a foglalkozások, tevékenységek 

intézményi rendszerét.  

 

Pedagógiai programunk összeállítása során tarra törekedtünk, hogy a kötelező 

szakmai és törvényi tartalmakon túl dokumentumunk alkalmas legyen arra is, 

hogy a szülők és más intézményi partnereink megfelelően tájékozódhassanak a 

kollégiumunkban folyó pedagógiai munkáról.  
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1. A Veszprémi Középiskolai Kollégium bemutatása 

 

1.1 Intézményünk működésének jogi keretei 

 

A Veszprémi Középiskolai Kollégium működését meghatározó legfontosabb 

jogszabályok a következők: 

 

 Magyarország Alaptörvénye, valamint az emberi jogokról, a gyermeki 

jogokról, az esélyegyenlőségről szóló magyar és nemzetközi 

dokumentumok 

 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 

 

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

végrehajtásáról 

 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

 

 5/2020. (I.31.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv (NAT) kiadásáról 

és az ehhez kapcsolódó Kollégiumi nevelés országos alapprogramja 

 

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

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 

 A Veszprémi Középiskolai Kollégium szakmai alapdokumentuma, 

szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ), és más intézményi 

szabályzatok 
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1.2 Történeti áttekintés 

 

Kollégiumunk a legifjabb Veszprém város hasonló intézményei között, hiszen 

1997. január 1-jén jött létre. Előzményei, hagyományai azonban sok évtizedes 

múltra tekintenek vissza. Jogelődje ugyanis mind a három 1996-ig önálló 

veszprémi középiskolai kollégium: a Teleki Blanka Középiskolai 

Leánykollégium, a Bolyai János Középiskolai Fiúkollégium és az Eötvös József 

Középfokú Kollégium is. Először ezekről emlékezünk meg. 

 

 1.2.1. A Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium krónikája 

 

 1948. A “fordulat éve” a megalakulás éve. Az új diákotthon első épülete az 

Angolkisasszonyok Iskolájában volt, amit augusztus 15-én államosítottak. (57 

tanuló és 6 alkalmazott volt ekkor.) 

 1950. Az internátus az Irgalmas Nővérek egykori épületébe költözött, a 

későbbi Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskolába. (1949-től az átköltözésig a 

Vegyipari Technikum Fiúdiákotthona volt itt.) III. számú Leánydiákotthon néven 

tanítóképzősök, a Lovassy László Gimnázium és a Közgazdasági Technikum 

növendékeinek otthona. 

 1956-ban az óvónőképzősök, majd a kállais gimnazisták is lakói az 

otthonnak. 

 1961. A diákotthont kollégiummá avatták, neve Szabó Gáspár 

Középiskolai Leánykollégium lett. 

 1975/76-os tanév: új, modern háromemeletes épületbe költözött a 

kollégium, távol az iskolától, távol a városközponttól, az új épülő városrészben. 

(Ez a jelenleg működő kollégium egyik épülete is.) A diákok létszáma 110-ről 

180 főre emelkedett. A nevelők száma 6 fő. 

 Az 1980/81-es tanévben új épületszárnnyal bővült a meglévő, ide 

költöztették a Vörös Hadsereg térről a 115 fős Martos Flóra Leánykollégium 

diákjait. A kollégium 1980 szeptemberében 420 tanulót vett fel, nevelőinek 

száma 16 fő. 

 Az 1983/84-es tanévben az Országos Oktatástechnikai Központ – mely 

“társbérlője” volt a kollégium egyik épületének – felmondta bérleményének egy 

részét, ezzel újabb 60 fővel bővült a létszám. Így már hét iskolához kapcsolódott 

a kollégium tagsága, s az egyetlen leánykollégium volt a városban. Nevelőinek 

száma 20 fő. 

 1990. Névváltoztatás: Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium lett. 
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 1997. január elsején magába olvasztja a Bolyai János Középiskolai 

Fiúkollégiumot és az Eötvös József Középfokú Kollégiumot. Az így létrejött új 

intézmény neve: Veszprémi Középiskolai Kollégium. 

  

 1.2.2. A Bolyai János Középiskolai Fiúkollégium krónikája 

 

 A kezdetek ennél az intézménynél is az államosításig nyúlnak vissza. A 

működés alapvető feltételeinek megteremtése jelentette itt is a “hőskort”. 

 1969. szeptember 1-jén költözhetett abba a Stadion utcai épületbe, amely 

aztán egészen megszűnése évéig (1996-ig) otthont adott számára. A Vegyipari 

Technikumhoz – később Vegyipari és Alumíniumipari Szakközépiskola – tartozó 

diákotthon 300 férőhellyel kezdte meg működését az új helyen. 

 Az 1977/78-as tanévtől már nem csak a “vegyisek” kollégiuma, hanem más 

középiskolák diákjai is elhelyezést nyerhettek falai között. 

 1980. január 1-jén önálló intézménnyé vált, neve Schönherz Zoltán 

Középiskolai Fiúkollégium lett. 

 1985-ben a Veszprém Megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya a “kiváló 

kollégium” címet adományozta számára. 

 A rendszerváltás természetes velejárója volt az új értékek, eszményképek 

keresése. A nevelőtestület és a diákok Bolyai Jánost, a kiváló matematikust 

választották névadónak. Az intézmény új neve Bolyai János Középiskolai 

Fiúkollégium lett. 

 A kilencvenes évek közepének kedvezőtlen demográfiai változásai – a 

tanulók számának jelentős csökkenése – miatt egyre nehezebbé vált az 

intézményi férőhelyek feltöltése, gazdaságos üzemeltetés. A problémát városunk 

közgyűlése az önálló kollégiumok összevonásával kívánta megoldani, ennek 

következtében a Bolyai János Középiskolai Fiúkollégium 1996. december 31-én 

megszűnt. 

  

1.2.3. Az Eötvös József Középfokú Kollégium krónikája 

 

 A történeti kezdetek ennél az intézménynél is 1948-hoz kapcsolódnak. Az 

akkori államosításokat nem kerülhette el a nagy múltú, tekintélyes veszprémi 

piarista gimnázium, (ahol egykor Batsányi János is tanult) és internátusa, a 

Davidikum sem. Ez utóbbi utódaként jött létre az új diákotthon – persze egészen 

más világnézeti alapokkal, mint elődje. A Davidikum épületéből azonban néhány 

év elteltével ki kellett költöznie, mivel abból bentlakásos pártiskola lett. 

Így az 1953/54-es tanévet már új helyen, önálló intézményként, az egykori 

Szeretetotthon – közkeletű nevén “szegényház” – épületében kezdhette meg, 

akkor még IV. sz. Diákotthon néven, 60 tanulóval. 
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 1956.: Visszaköltözhetett a Davidikum épületébe. 

 1956.: Újra a “szegényházba” költöztették. 

 1960-ban felvette a Ságvári Endre Fiúdiákotthon nevet. 

 1964.: A kollégiummá nyilvánítás éve. 

 1977.: Az intézményt leánykollégiummá szervezték át. Új neve: Ságvári 

Endre Középfokú Kollégium. A fiúkat és a nevelőtanárokat a Schönherz Zoltán 

Középiskolai Fiúkollégium vette át. 

 1983.: Újra fiúkollégium lett. 

 1986.: Az épület felújítása miatt átköltöztették a Vörös Hadsereg térre, a 

Martos Flóra Leánykollégium egykori helyére. 

 1990.: Felvette az Eötvös József Középfokú Kollégium nevet. 

 Az 1993/94-es tanévtől speciális, tehetséggondozó-felzárkóztató 

pedagógiai program szerint működött. 

 1996 júniusa: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy 

határozott, hogy a három önálló középiskolai kollégiumot összevonja, és csak 

egyetlen, közös új intézményt üzemeltet a továbbiakban. 

 1996. december 31.: Az Eötvös József Középfokú Kollégium önálló 

működésének vége. 

  

A három kollégium történetét három önálló tanulmányban is feldolgoztuk, 

amelyek hozzáférhetőek a kollégium könyvtárában. 

 

1.3 Személyi feltételek 

 

A kollégiumban a nevelési feladatokat a vonatkozó jogszabály által 

meghatározott főiskolát vagy egyetemet végzett pedagógusok végzik. Fontosnak 

tartjuk, hogy a nevelőtanár: 

 

 biztos, rendszeres önképzéssel megújított, korszerű szakmai ismeretekkel 

rendelkezzen, 

 egyéniségével, felkészültségével, műveltségével példaként szolgáljon a 

tanulók számára; életmódja, viselkedése követendő modellt jelentsen, 

 rendelkezzen megfelelő empátiával, szociális kommunikációjában a 

tanulók iránt szeretet, tisztelet, elkötelezettség és bizalom domináljon, 

 jártas legyen a különböző pedagógiai eljárások alkalmazásában,  

 tartson folyamatos kapcsolatot a kollégiumi tanulók közösségeivel, 

valamint a gyermekek nevelésében résztvevő személyekkel (szülőkkel, 

pedagógusokkal), illetve a városban lévő intézményekkel (iskolák, kulturális- 

és sport intézmények). 
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 A tanulócsoportok élén a csoportvezető tanár áll. Konkrét feladatait az 

SZMSZ melléklete (Tevékenységi jegyzék) tartalmazza. Nevelőtestületünk 

létszáma függ a mindenkori tanulólétszámhoz rendelt feladatok ellátásától. Az 

intézmény eddigi működése során a tanév eleji tanulólétszám 430-460 fő körül 

mozgott, és ennek megfelelően 16-19 tanulócsoport működött. 

 

Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető. A nevelőtestület 

épületenként és nemenként 2 “kis-testület” alkot, élükön az intézményvezető-

helyettesekkel. Tanáraink mindegyike rendelkezik az előírt egyetemi, vagy 

főiskolai végzettséggel.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a kollégiumban dolgozó, nem pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak munkáját is a gyermekközpontúság, a nevelés 

eredményességének támogatása jellemezze, hiszen jelenlétük, megnyilvánulásaik, 

tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként hat a kollégisták 

mindennapjaiban. 

 

1.4 Tanulói adatok 

 

A Veszprémi Középiskolai Kollégium városi szintű, „gyűjtő” kollégium, 

gyakran a város összes középiskolájából van nálunk tanuló. Ez azt jelenti, hogy 

az állami fenntartású középfokú oktatási intézmények mellett kollégiumi ellátást 

igényelhetnek az egyéb fenntartású (egyházi, alapítványi) iskolák tanulói is. 

Sajátos színfoltja működésünknek, hogy a szülők egy része még azokból az 

iskolákból is hozzánk íratja be gyermekét - ha van üres férőhelyünk - amelyeknek 

egyébként saját kollégiuma van. Bízunk benne, hogy igaz az a jellemző indoklása 

kérelmüknek, hogy nálunk jobban törődnek a gyermekeikkel és jobban tudnak 

tanulni. A tanulói létszám az utóbbi években némi csökkenést mutat, azonban 

még így is 90% feletti a férőhelyek kihasználtsága. 

A létszámcsökkenésnek alapvetően két oka van. Egyrészt a demográfiai 

adatok alapján tendenciájukban csökkenő létszámú korosztályokkal kell 

számolni, másrészt az Arany János Tehetséggondozó Program intézményünkben 

2020-ban megszűnik. 

 

A tanulmányi munka kiegyensúlyozott képet mutat. Kollégistáink félévi és 

tanév végi tanulmányi eredményei - kis szórással - hasonlóak a nem kollégista 

tanulók eredményeihez, sőt időnként jobbak is annál. 

 

1.5 Tárgyi-dologi feltételek  
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Alapelvünk: A kollégium belső és külső környezetét úgy kell kialakítani, hogy 

segítse a nevelési célok elérését. Szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, 

valamint feleljen meg az otthonosság általános kritériumainak. Tárgyi 

felszereltségének kialakításánál biztosítani kell a nyugodt tanulás feltételeit. 

Legyen lehetőségük a tanulóknak az önálló ismeretszerzésre, kulturális 

tevékenységre az intézményen belül (könyvtár, klubszoba). Ki kell alakítani a 

megfelelően felszerelt helyiségeket a szakkörök működéséhez, a sport- és egyéb 

szabadidős tevékenységek lebonyolításához. Biztosított legyen a tanulók számára 

a visszavonulás, a nyugodt pihenés, kikapcsolódás lehetősége. 

 

A három épületből álló épületegyüttes szállodarendszerű. Az “A” épület 

munkásszállónak készült. A “B” és “C” szárnyak már kollégiumnak készültek 

úgy, hogy sem a tervezésnél, sem a kivitelezésnél nem vették figyelembe a 

majdan itt lakók természetes igényeit, valamint a kollégiumpedagógiai elveket.  

 

Az „A” épület: Az épület jelenleg – néhány helyiségünk kivételével -  

munkásszállóként üzemel. A Stadion utcai részen DÖK szoba, nagy társalgó, 

konditerem, AJTP iroda. 

A „B” épület: I-IV. szinten négyágyas szobák, melegítőkonyhák, két mosdó, 

1 tanári, 1-1 tanuló helység. A földszinten a központi tanári, folyóirat-olvasó 

(közösségi tér), tanuló, társalgó, iroda, mosókonyha, könyvtár, betegszobák, 

számítástechnika terem, illetve előadó terem. Az épületben fiútanulók kaptak 

elhelyezést. Befogadóképesség: 196 fő 

A „C”épület: I-IV. szinten háromágyas szobák, 1-1 tanuló helyiség, 1 

melegítő konyha, 2-2 vizesblokk áll rendelkezésre. A földszinten porta, központi 

tanári szoba, 60 férőhelyes társalgó, kondi terem, DÖK szoba, ebédlő, 

betegszobák, orvosi-pszichológusi szoba, irodák, vendégszobák. Az épületben 

leánytanulók vannak elhelyezve: Befogadóképesség: 264 fő 

Az épületekhez két szép zöldövezeti belső udvar tartozik. A „C” épület udvarán 

felújított, kivilágított sportpálya található. 

Az épületek külső szigetelése a nyílászárók cseréje és a megvilágítás és a 

vizesblokkok felújítása az elmúlt években megtörtént. A lakószobák állapota, 

felszereltsége közepesnek mondható. Az elavult, korszerűtlen tárgyak (ágy, szék, 

szekrény, függöny, linóleum) felújítása, cseréje indokolt. A Fenntartó és az 

intézmény vezetésének erőfeszítései ellenére intézményünk gyengeségének 

tekinthetjük a lakószobák jelenlegi színvonalát. Bár az elmúlt években sokat 

fejlődtünk, de az valódi otthonosság megteremtésének kialakításához további 

erőfeszítésekre és anyagi forrásokra van szükség. Nyertes pályázataink révén 

tudtunk az elmúlt években jelentős fejlesztésekre szert tenni. 
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1.6 A nevelőmunkát segítő tárgyi feltételek 

 

Kollégiumunk rendelkezik az egészségügyi előírásoknak megfelelő 

betegszobával a “B” és “C” épületben. A “C” részen orvosi rendelőt alakítottunk 

ki, a szociális segítő is itt rendel. 

 

Két kondi szobával rendelkezünk, melyeknek eszközállományát folyamatosan 

karbantartjuk és fejlesztjük. 

 

Könyvtári állományunk közel 9000 db dokumentum. Elsősorban 

kézikönyveket, lexikonokat vásárolunk, de folyamatosan bővítjük a 

médiatárunkat is.  Lehetőségeinkhez mérten növeljük a kötelező olvasmányok 

mennyiségét és a szép- és szórakoztató irodalmi művek számát. 

 

Tantermek, foglalkoztatók: 

Az Arany János foglalkoztatók a „C” épületben, jó bútorzatú, jól felszereltek, 

bármilyen foglalkozás megtartására alkalmasak. 

Az „A” épületben lévő nagyterem rendezvények, tanácskozások, 

összejövetelek megtartására alkalmas, mintegy 100-120 fő befogadóképességgel. 

 „C” épület társalgója viszonylag jó állapotú és jól felszerelt, nagyobb 

csoportos foglalkozásokra, szabadidős tevékenységre, értekezletekre alkalmas 

helyiség, megfelelő médiafelszereltséggel.(video, DVD, számítógép, projektor, 

stb.) 

 

Irodák, tanári szobák: 

A tanári szobák minden emeleten megtalálhatóak. Az irodahelységek a 

földszinten helyezkednek el. Felszereltségük, berendezésük elfogadható. Színes 

televíziók, házimozi rendszer, CD, DVD és egyéb médiaeszközök segítik a 

nevelőtanárok munkáját. 

 

Számítástechnikai felszereltség: 

Az EFOP 3.2.4-es pályázattal korszerű laptopok kerültek a képzést is vállaló 

pedagógusaink használatába. Ezzel együtt is további fejlesztések szükségesek, 

egyre sürgősebb lenne a tanulói és tanári elavult berendezések felújítása vagy 

cseréje, a kifutott operációs rendszerek helyett újak telepítése. Régi vágya 

teljesült viszont tanulóinknak azzal, hogy megoldottuk mindkét épületben a WiFi-

s internet kapcsolat lehetőségét. 

 Kollégiumunk tárgyi feltételeinek fejlesztését az „Eszköz és felszerelési 

jegyzék” alapján végezzük. 
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1.7 Anyagi feltételek 

 

Intézményünk fenntartója a Veszprémi Tankerületi Központ. Az új működési 

rendre való áttérés 2013. január 1-jével megtörtént. Intézményünk ezzel megszűnt 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lenni, működési feltételeinket 

az állam biztosítja. 

   

1.8 A kollégiumi élet megszervezése 

 

Kollégiumunk feladata, hogy biztosítsa a diákok optimális testi-lelki 

fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres és egészséges étkezést, a 

tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe 

vesszük a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi 

hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezzük 

meg, hogy az egyes tevékenységek belső arányai – a jogszabályi keretek között – 

a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. 

A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium 

diákönkormányzata. Kollégiumunk biztosítja, hogy a diákok választott 

tisztségviselőik révén részt vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével 

kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért 

eredmények értékelésében. 

Lehetővé tesszük, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és 

a mindennapi gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus 

érdekérvényesítés, a problémamegoldás és a konfliktuskezelés technikáit, 

módszereit. Kollégiumunk a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan 

ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a 

kollégiumi közösség együvé tartozását. 

A kollégiumi élet megszervezése terén kiemelt jelentőségű a 

tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a tanulók felkészítése a továbbtanulásra és az 

önálló életkezdésre, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem. 
 

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés: 

 

A tehetségfejlesztés pedagógiai hatásrendszerének középpontjában azok a 

kollégisták állnak, akik valamely területen (tantárgyi tudás, tevékenység, speciális 

képesség) az átlagost jelentősen meghaladó teljesítményt tudnak felmutatni. Ez 

természetesen szoros kapcsolatban áll a továbbtanulást segítő (pályaorientációs) 

munkánkkal. 
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Tehetségfejlesztő munkánk négy alappillére: 

- A tehetséges tanulók erős oldalának (speciális tehetség) fejlesztése 

- A tehetséges tanulók gyengébb oldalának fejlesztése 

- A légkör javítása 

- Kondicionáló fejlesztés. 

 

A tehetséges tanulók erős oldalának fejlesztése a speciális tehetség, képesség 

felszínre hozását, illetve kibontakoztatását jelenti. Az igények és a lehetőségek 

figyelembevételével a nevelőtanárok szakjuknak megfelelően szaktárgyi 

érdeklődésüknek, sajátos tudásaiknak, speciális képzettségeiknek megfelelően 

pedig “tantárgyak feletti” (tantárgyközi, interdiszciplináris, metatudományos) 

fejlesztő foglalkozásokat tartanak. E foglalkozásokhoz, illetve ezek egy részéhez 

– szükség és lehetőség esetén – egyéb szakemberek segítségét is igénybe vehetik 

(Pl.: pszichológus, orvos, teológus, stb.) A tanulók érdeklődésének megfelelően 

szakkörök és klubok működnek éves terv szerint. 

A tehetséges tanulók gyengébb oldalának fejlesztését is fontosnak tartjuk, 

hiszen az e téren történő lemaradások gátolhatják a speciális tehetség, adottság 

kibontakozását is. Megvalósításának formái lényegileg azonosak a lemaradóknál 

és alulteljesítőknél alkalmazottakéval. (Lásd: felzárkóztatásnál.)  

A fejlesztő környezet biztosítását szolgálja légkör javítása. Kollégiumunk 

törekszik arra, hogy biztonságot adó, elfogadó és támogató légkör vegye körül 

tanulóinkat, köztük a speciális tehetséggel bírókat is. Ennek megfelelően 

törekszik arra, hogy a tanulásnak, a teljesítménynek megfelelő helye legyen a 

kollégium és az egyes tanulócsoportok értékrendjében, követelményrendszerében 

és “rejtett tantervében” (implicit elvárásaiban). Megfelelő munkakörülményeket, 

tanulási – művelődési – önképzési feltételeket biztosít minden kollégista számára. 

(Szilenciumi, foglalkozási rend, tárgyi feltételek, rekreációs lehetőségek.) 

A kondicionáló fejlesztés során intézményünk igyekszik biztosítani tanulói 

számára a szabadidő tartalmas eltöltésének feltételeit, a rekreációt, a testi-lelki 

jóllétet. Formái: 

- a megfelelő pihenés feltételeinek biztosítása, 

- a megfelelő kikapcsolódási lehetőségek biztosítása, a szabadidő 

tartalmas eltöltésével. (Szakkörök, klubok, szabadidős tevékenységek, 

könyvtár, folyóirat-olvasó, számítógépes terem, sportrendezvények stb.) 

- egyéb örömforrások elérésének lehetővé tétele az egyes tanulók 

érdeklődésének megfelelően – a tanulmányi eredmények alakulásának 

függvényében. (Pl. más intézmények, sportklubok keretei között folytatott 

szabadidős tevékenységek.) 
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Kollégiumunk az Arany János Tehetséggondozó Program alapító 

intézményeinek egyike 

 

Felzárkóztatás: 

 

A felzárkóztatás magába foglalja a valamely műveltségi terület (tantárgy) 

terén jelentős lemaradással küszködőkkel, az alulteljesítőkkel, illetve a 

veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető, “problémás” gyerekekkel 

való célzott fejlesztő foglalkozásokat.  

Ezek során differenciált segítséget nyújtunk tanulóinknak, annak érdekében, 

hogy hátrányukat, lemaradásukat behozzák, illetve csökkentsék. Munkánkat az 

ifjúságvédelemért felelős tanár és a csoportvezető nevelőtanárok által 

feltérképezett tanulói szociokulturális háttér ismeretére alapozzuk. 

 

A tanulók felkészítése a továbbtanulásra és az önálló életkezdésre: 

 

Az e téren végzett munkánk szorosan kapcsolódik a tehetségfejlesztéshez és a 

felzárkóztatáshoz, azoknak szerves részét képezi. Segítjük tanulóinkat a 

pályaválasztásban, az önálló életkezdésben. Szorosan együttműködik a 

tehetséggondozásért felelős nevelőtanár a csoportvezető nevelőtanárokkal, az 

iskolai tanárokkal és – szükség esetén – az intézményi pszichológussal is. Az 

önálló életkezdéshez személyre szabott segítséget nyújtunk a 

csoportfoglalkozásokon, szakkörökön és egyéb kollégiumi foglalkozásokon, 

továbbá a munkaügyi központtal való együttműködés révén. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem: 

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása:  

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül 

egy fennáll: 

 a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a 

gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről 

vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, 

hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú 

iskolai végzettséggel rendelkezik, 

 b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a 

gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az 
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Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

 c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 

megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési 

stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, 

komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, 

ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

 a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban 

meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

 b) a nevelésbe vett gyermek, 

 c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi munkánk célja a segítségnyújtás a valamilyen 

okból arra rászoruló, veszélyeztetett gyermekek számára. Ide értjük a hátrányos 

helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a különös figyelmet igénylő és a 

speciális nevelési igényű (SNI) tanulókat. 

Prevenció: Minden tanév kezdetén a csoportvezető nevelőtanárok felmérik a 

csoportjaikban, hogy kik azok a tanulók, akik valamilyen szempontból 

veszélyeztetettnek tekinthetők. Az ifjúságvédelelemért felelős tanárral és a 

csoportvezető nevelőtanárokkal egyeztetve tesszük meg a szükséges 

intézkedéseket. (Segélyezés, kollégiumi térítési díj mérséklése, felzárkóztató 

csoportba való felvétel, konzultáció a szülőkkel, osztályfőnökkel, pszichológussal 

stb.) 

Intervenció: Súlyos, beavatkozást igénylő esetben (amikor a gyermek 

normális fejlődése kerül súlyos veszélybe, vagy maga a tanuló produkál olyan 

viselkedést, amellyel önmagát vagy másokat súlyosan veszélyeztet) a gyermek- 

és ifjúságvédelemért felelős tanár – távollétében az ügyeletes tanár – felveszi a 

kapcsolatot a szükséges hatósággal, intézménnyel (rendőrség, gyámhatóság, 

gyermekvédelmi intézmények, orvos, pszichológus, a tanuló családja és eljár a 

gyermek érdekében.). 

Utógondozás: A gyermek- és ifjúságvédelemért felelős tanár figyelemmel 

kíséri azon tanulók fejlődését, akik súlyos krízisen, konfliktusokon mentek 

keresztül, vagy tartósan küszködnek, valamely szociális-kapcsolati probléma 

megoldásával, és a tehetséggondozásért felelős tanárral illetve a csoportvezető 

nevelőtanárokkal közösen segítik a helyzet megfelelő rendezését. Szükség esetén 



. 

A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2020. 

. 

 

 

 
 

16 

külső segítséget (orvos, pszichológus) is igénybe vesznek. Munkájukat – 

lehetőség szerint – a szülők és az iskola bevonásával végzik. 
 

1.9 A kollégium társadalmi környezete, a szülő, tanuló, iskola, kollégium 

együttműködésének formái 

 

Kollégiumunk nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres 

kapcsolatot tart  

 a szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, szülői szervezetekkel 

(közösségekkel),  

 a fenntartóval,  

 a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel,  

 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, valamint 

veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal,a település – 

a tanulók nevelésében érintett – intézményeivel, nevelésbe vett gyermek 

esetén a gyámjával, nevelőszülőjével vagy gyermekotthonával,  

 civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, érintettség esetén a helyi 

nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá minden olyan szervezettel, amely 

a kollégiumi nevelés céljainak megvalósítását elősegítheti.  

A kapcsolatok kialakításában, gazdagításában és fenntartásában a kollégium 

nyitott és kezdeményező. 

 

A kapcsolattartás célja, tartalma, módja:  

Célja:  

folyamatos információcsere a partnerek között  

a kollégiumi nevelőmunka megismertetése  

tevékenység-koordináció biztosítása, fejlesztése 

Tartalma:  

A kollégium küldetésének bemutatása 

A napirend, házirend, tevékenységrendszer ismertetése  

Kölcsönös információadás (tanulmányi munka, magatartás, sport, 

stb.)  

A nevelési-oktatási, ifjúságvédelmi tevékenység koordinálása  

Módja:  
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személyesen, írásban, telefonon, email-ben és az e-KRÉTÁn és a 

különféle online csatornákon keresztül  

az év eleji és az év végi szülői értekezleteken  

előadásokon, közös rendezvényeken 

Intézményünk a közszolgálati működés megvalósítására törekszik, vagyis 

igyekszik messzemenően figyelembe venni és összhangba hozni a tanulói, szülői, 

iskolai és fenntartói és egyéb partneri igényeket. Az ezen partneri kapcsolatokban 

rejlő lehetőségeket (közös erőfeszítések intézményi céljaink elérésére) pedig a 

jövőben is szeretnénk kiaknázni. 

Kollégiumunk „partnernek” tekinti mindazokat az intézményeket, szerveket, 

közösségeket, akik valamit elvárnak intézményünktől, illetve az elvárásokért 

szolgáltatásokat nyújtanak.  

Intézményünk külső kapcsolatrendszere és az együttműködés formái: 

- Veszprémi Tankerületi Központ: 

       -a kollégium fenntartása és működtetése  

- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata: 

   - Veszprém város rendezvényeihez szálláshely 

    szolgáltatás biztosítása 

-  szülő:                       -szülői tájékoztatók, értekezletek 

                                    -folyamatos kapcsolattartás, eseti konzultációk 

                                    -kérdőívek, egyéb megbeszélések, javaslatok  

-  iskolák:                   -folyamatos tájékozódás a tanulók tanulmányi  

                                    munkájáról 

                                   -beszélgetés intézményvezetőkkel, 

                                    osztályfőnökökkel, szakoktatókkal 

                                   -tájékozódás az iskolai oktatómunka segítésé-  

                                     nek lehetőségeiről 

                                  -a pedagógiai programok összehangolása 

- társintézmények:    -nevelőtestületi szinten (közös továbbképzések, 

                                    tapasztalatcserék stb.) 

                                   -tanulói szinten (megyei és városi kulturális 
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                                   események, sport és tanulmányi versenyek 

                                   diákönkormányzatok találkozója, közös  

                                   rendezvények stb.) 

 

- városi kulturális intézmények:  

                                  -rendezvények, szolgáltatások igénybevétele 

 

- HunGaszt ZRT. (kollégiumi étkeztetés):  

                                  -mindennapos kapcsolat a dolgozók és a 

                                   gyerekek között 

                                  -menzafórum (elvárások, javaslatok )                                   

 

- ÁNTSZ, Tűzoltóság, Rendőrség, Családsegítő: 

                                  -ellenőrzések, tájékoztató előadások  

 

-  Sportklubok, egyesületek:  

                                  -rendszeres kapcsolattartás, eseti megbeszélések 

 

-Végzett diákok:  

 -alkalmankénti rendezvények, találkozók 

- Egyéb partnerek, szervezetek: 

-a felmerült aktuális problémáknak megfelelő eseti 

együttműködés 

A Veszprémi Középiskolai Kollégium nevelőtestület különösen fontosnak 

tartja, hogy olyan nevelési programot valósítson meg, amely találkozik 

legfontosabb partnereink, a tanulók és szülők elvárásaival, megelégedésével. 

Ennek érdekében törekszünk a velük való eredményes együttműködésre. Szükség 

esetén írásban tájékoztatjuk a szülőket gyermekük kollégiumi életéről, tanulmányi 

előmeneteléről. A személyes találkozások érdekében az iskolai szülői 

értekezletek előtt vagy után a kollégiumi nevelőtanárok fogadóórát tartanak. A 

szülők az előzetes egyeztetés után bármikor felkereshetik a nevelőtanárokat vagy 
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az igazgatót. A csoportvezető nevelőtanárok indokolt esetben találkozót kérnek a 

szülőtől. 

 

1.10. A kollégiumi tevékenység szerkezete 
 

Kollégiumunk – igazodva az Nkt. 28. §-ának rendelkezéseihez – a nevelési 

folyamat során a tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – 

kollégiumi programok, csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az 

intézményi szervezet működéséhez pedagógiai irányítást, illetve támogatást 

biztosít. 

 

1.10.1. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 
 

Kollégiumunk a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a 

pozitív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, 

az egész életen át tartó ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal 

való személyes törődés tapintatos formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít 

a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni 

szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza 

meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, 

személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség 

fejlődéséhez. 

 

1.10.1.1. Felkészítő foglalkozások a kollégiumban: 

 

- Tanulást segítő foglalkozások: 

a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás, 

b) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás, 

c) a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció, 

d) a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében 

szervezett szakkörök, diákkörök, 

e) tematikus csoportfoglalkozás. 

 

1.10.1.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: 

 

- Csoportvezetői foglalkozások: 

 

a) közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: 

a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák 

megbeszélése, értékelése 



. 

A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2020. 

. 

 

 

 
 

20 

b) tematikus csoportfoglalkozások: 

az e rendeletben előírt témakörök, időkeretek között szervezhető foglalkozások 

 

- A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: 

 

a) a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása 

b) kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti 

megbeszélések) 

 

- A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: 

 

a foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok 

feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus 

tanácsaira, segítségére. 

 

1.10.1.3. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: 

 

Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára 

szervezett 

– irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő 

művészeti, 

– természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő 

szakmai, 

– egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú, 

– a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének 

fejlesztését célzó, 

– a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó, 

szakkörök, szakmai, művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, 

rendezvények, versenyek, vetélkedők. 

 

1.10.2  Pedagógiai felügyelet 

A kollégium – szervezeti egységenként egy pedagógus közreműködésével (a 

továbbiakban: ügyeletes nevelőtanár) – gondoskodik a foglalkozáson nem 

tartózkodó tanulók pedagógiai felügyeletéről, és a kollégiumi élet szervezéséről. 

 

- A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes 

nevelőtanár: 

a) visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági 

rendszabályok, a balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi 

tulajdon védelme, a megelőzés érdekében, 
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b) folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az 

együttélési normák, a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának 

érvényesülésére, 

c) időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a 

tisztasági és az egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából. 

A pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevelőtanárok között – 

dokumentált – 

információcserére kell sort keríteni. 

 

 

- A kollégiumi élet szervezése során a kollégium vezetőjének a feladata: 

 

a) a napirend szerinti tevékenységek, így az ébresztő, a takarodó, az étkeztetés 

megszervezése, felügyelete, ellenőrzése, 

b) a tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, kimenő, engedélyek 

folyamatos vezetése, 

c) a közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny 

diákkörök tevékenységének a felügyelete, 

d) a felmerülő egyéni problémák kezelése, ennek részeként az ügyeletes 

nevelőtanári intézkedés, továbbá információtovábbítás a csoportvezető 

nevelőtanárnak. 

 

1.11. A kollégiumi nevelés eredményessége 

 

A kollégium – a szülővel és az iskolával együttműködve – hozzájárul ahhoz, hogy 

a tanuló eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. A tanuló a 

kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való 

beilleszkedéshez és a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári 

létben az önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, 

értékeket: 

– elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat; 

– képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására; 

– sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának és a 

folyamatos megújulásnak a képességével; 

– kialakul reális társadalomképe; 

– rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez 

szükséges képességekkel; 

– tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére 

alapozva választ tud adni a szakmai kihívásokra; 
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– képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és 

továbbépítésére; 

– másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi 

szemléletét a szolidaritás jellemzi; 

– ismeri nemzetünk, nemzetiségeink kulturális, történelmi hagyományait. 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy 

a nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette 

ki hatását. 
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2. Nevelési céljaink, feladataink 

2.1. Céljaink 

Kollégiumunkban a nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, 

kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára 

való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 

Céljaink elérése érdekében diákközpontú, az egyén és a közösség harmóniáján 

alapuló környezetet és tevékenységrendszert alakít ki, melynek főbb alapelvei: 

a) az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető 

jogok érvényesítése; 

b) demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

c) a tanulók és közösségeik iránti felelősség, a bizalom, a szeretet, a 

segítőkészség; 

d) szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus 

tevékenységében; 

e) az alapvető erkölcsi normák érvényesítése; 

f) az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségleteinek figyelembevétele; 

g) építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő képességére; 

h) az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek 

alkalmazása; 

i) a szülőkkel, a kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, a társadalmi környezettel 

való konstruktív együttműködés; 

j) a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése; 

k) a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 

Embereszményünk: 

Kollégiumi nevelésünk arra irányul, hogy az a tanuló, aki tanulmányai 

befejeztével elhagyja az intézményünket, olyan ember legyen, aki: konstruktív 

életvezetésre képes, amely szociálisan értékes, egyénileg pedig eredményes. 
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Kollégiumeszményünk: 

Arra törekszünk, hogy kollégiumunk olyan intézmény legyen,  

 amelynek működésében, emberi kapcsolataiban, nevelési eredményeiben 

tükröződik az az embereszmény, amelyet megvalósítani kívánunk,  

 amely demokratikus működésével, értéktiszteletével, toleranciájával 

modellezi az ideálisnak tekintett társadalmi viszonyokat, emberi 

kapcsolatokat,  

 amely segít megtanulni a társadalmi léthez szükséges szerepeket, amely 

gyermekszerető, személyközpontú, elfogadó és bátorító légkört tud 

biztosítani, megteremtve ezzel az otthonosságot, családiasságot,  

 amely sokszínű tevékenységrendszerével igazodik tanulóink eltérő 

igényeihez, segíti őket abban, hogy egyéni fejlettségük optimumán 

tudjanak teljesíteni és megfelelő ön- és pályaismerettel tudjanak pályát 

választani. 

2.2. Feladataink 

Kollégiumunk – a kollégiumi jogviszony fennállása alatt – biztosítja diákjai 

számára azok iskolai tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. 

A kollégiumi nevelés feladata különösen: 

- A tanulás tanítása 

A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a 

hátránnyal küzdők felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. 

Ennek érdekében a kollégiumunk lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a 

megismerési és gondolkodási képességek fejlesztésére, valamint arra, hogy a 

tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Ezzel fejleszti 

a kreativitást, erősíti a tanulási motivációt, az érdeklődés, a megismerés és a 

felfedezés vágyát. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók elsajátítsák az 

információkeresés különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni 

fejlesztés elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának célravezető 

útjain keresztül. Törekszünk a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok 

kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés 

kialakítására. Segítjük a mindennapi feladatokra történő felkészülést. Gondot 

fordítunk arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény 

ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A tanulás 

tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a 

tanulók egész felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
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- Az erkölcsi nevelés 

Kollégiumunk feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, 

elfogadtatása, valamint ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók 

mindennapi életébe, személyiségükbe. Arra törekszünk, hogy az erkölcsi nevelés 

legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, valamint 

azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

kérdéseire, problémáira. Fontos, hogy a kollégiumi közösség élete, a kollégiumi 

nevelőtanárok példamutatása segítse elő a tanulók életében az olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, 

a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet 

és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az 

empátia, a szociális érzékenység. 

- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Feladatunk, hogy a kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve 

segítse elő a nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A 

kollégiumi foglalkozások keretében a diákok tanulmányozzák a jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. A nevelés révén 

alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a 

felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat 

megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját.  

 

- Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

A kollégiumunkban a nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára 

épülő közélet működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel 

jelentőségét. Ezzel is erősíti a diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, 

összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő 

állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, 

az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a 

méltányosság jellemzi. Kollégiumunk megteremti annak lehetőségét, hogy a 

tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A 

közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az 
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önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának 

folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi 

diákönkormányzati rendszer. 

 

- Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 

nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd 

elméleti és tapasztalati alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, 

illetve önértékelésének kialakítása; elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, 

készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre 

jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését; hozzá kell segíteni, 

hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi 

élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

 

- A családi életre nevelés 

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. 

Ezért a kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a 

családi közösségek, értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős 

párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi életében 

felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumunk foglalkozik a Nat.-ban 

meghatározott szexuális nevelés kérdéseivel is. 

 

- A testi és lelki egészségre nevelés 

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot 

örömteli megéléséhez. Feladatunk, hogy a kollégium ösztönözze a tanulókat arra, 

hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés 

módszereinek megismerésére és alkalmazására. Legyenek képesek lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok 

kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítik a tanulókat a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium 

sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmódminta 

kiválasztásához. Fontosnak tartjuk, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, 
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egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik 

magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket. 

 

Kollégiumi egészségfejlesztési program: 

 

a) Az egészséges táplálkozás: 

- Minden csoportvezető nevelőtanár figyelemmel kíséri csoportja tanulóinak 

táplálkozási szokásait. Szükség esetén egyéni beszélgetés, csoportfoglalkozás 

keretében segíti az egészséges táplálkozási szokások kialakítását. Felelős: 

csoportvezető nevelőtanárok. 

- Évente legalább egy alkalommal „menzafórum” keretében a 

diákönkormányzat egyeztet a kollégiumi konyha üzemeltetőjével, hogy milyen 

elvek szerint történjen a heti étlapok összeállítása. Felelős: diákönkormányzat, 

DÖK-segítő tanár 

 

b) A mindennapos testmozgás: 

- Tanulóinkat ösztönözzük a mindennapos testmozgásra, sporttevékenység 

folytatására, a kollégiumi konditermek és sportpálya használatára. Felelős: 

csoportvezető nevelőtanárok 

 

c) A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése: 

- Minden tanulócsoport szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal részt 

vesz e tárgykörben tartott tematikus foglalkozáson. Felelős: csoportvezető 

nevelőtanárok 

 

d) Bántalmazás, kollégiumi erőszak megelőzése: 

- Minden tanulócsoport szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal részt 

vesz e tárgykörben tartott tematikus foglalkozáson. Felelős: csoportvezető 

nevelőtanárok 

 

e) Baleset-megelőzés és segítségnyújtás: 

 - Minden tanulócsoportban tanévkezdéskor tematikus csoportfoglalkozást 

tartunk a baleset-megelőzési és segítségnyújtási ismeretekről. Évközi beköltözés 

esetén gondoskodni kell arról, hogy az újonnan érkezett tanulók is megismerjék a 

szükséges tudnivalókat.  Felelős: csoportvezető nevelőtanárok 

 

f) Személyi higiéné: 

- Minden tanulócsoport vezetője figyelemmel kíséri tanulóinak higiénés szokásait, 

a kollégiumban elvárt tisztasághoz és rendhez való viszonyát. Szükség esetén – 
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kellő tapintattal – intézkedik a hiányosságok megszüntetésére. Felelős: 

csoportvezető nevelőtanárok 
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- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

Nevelési feladatunk a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a 

tanulókban 

úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos 

igényeit, élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az 

együttérzést, együttműködést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, 

mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 

- Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi 

nevelés során felkészítjük a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. Törekszünk arra, hogy a tanulók 

megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

- Pályaorientáció 

 

A kollégiumunk törekszik arra, hogy – a tanulók életkorához igazodva és a 

lehetőségekhez képest – átfogó képet nyújtson a munka világáról. Ennek 

érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket (szakkörök, érdeklődési köröket) 

biztosítunk, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 

elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják 

későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, 

valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért igyekszünk fejleszteni bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. A 

kollégium – a kollégium pedagógiai munkájával kapcsolatban álló iskolákkal 

együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi egyes kiválasztott 

szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló által 

választott életpályára való felkészülést. 
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- Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

Kollégiumunk – a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból 

adódóan – segíti, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő 

munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Segítséget nyújtunk abban is, hogy lássák 

világosan a rövid és a hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az 

egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a 

diák-önkormányzati tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, 

felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő 

döntéshozás képességének kialakulását. 

 

- Médiatudatosságra nevelés 

 

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

médiatudatosságra nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának 

nagy jelentősége van. A diákokkal megismertetjük a média működésének és 

hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti 

kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módját. 

 

3. Hagyományaink 

 

Intézményünk hagyományai, sajátosságai elsősorban a jogelőd intézményekben 

gyökereznek. Ezek működése sok szempontból hasonló volt, hiszen azonos 

korosztályból, azonos iskolatípusokból kerültek ki a növendékek, és a tanári kar 

összetétele sem nagyon különbözött egymástól. Mégis megfogalmazhatók azok a 

hangsúlyos vonások, amelyek sajátos hangulatot, sajátos pedagógiai miliőt 

teremtettek mindegyik intézményben. 

 

3.1. A Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium hagyományai: 

 

- Gyermekközpontúság 

Az a szemléletmód fejeződött ki ebben, amely a nevelői tevékenység minden 

elemét a gyermeki sajátosságok figyelembevételével alakítja ki. Nem a tanulót 

igyekszik “hozzáidomítani” egy elvont, “szabványosított” képhez, hanem az 

egyénből, annak személyiségéből kiindulva teremti meg számára azokat a 
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feltételeket, amelyek azt optimálisan fejlesztik. (Figyelembe véve természetesen a 

meggyőződése, hitvallása szerinti alapvető eszméket, értékeket.) 

 

- Szeretet-pedagógia 

Eszerint a kollégiumi közösség – mint minden igazán fejlesztő közösség – akkor 

töltheti be legjobban a feladatát, ha mint szeretet-közösség tud működni. Ha a 

tanár/diák és a diák/diák viszonylatokban kifejeződik a másik ember iránti 

jóakarat, bizalom, megbecsülés, együttérzés, segítőkészség és tolerancia. 

Büszkén emlékezünk az intézmény egykori kiváló vezetőire, tanáraira, olyan 

elődökre, mint Kőszeghy Irén, Nagy Erzsébet, Farkas Edit, Vass Lászlóné, Loós 

Zoltánné, Homonnai Jánosné, Hegyi Lászlóné, Schönek Mária, N. Hock Ildikó, 

Vargyai Erzsébet és sokan mások. 

 

3.2. A Bolyai János Középiskolai Fiúkollégium hagyományai: 

 

- Sokszínű tevékenységrendszer 

Az intézmény közismert volt gazdag programkínálatáról, arról, hogy kollégistái 

számára igen sokféle tevékenységformát, kultúrálódási lehetőséget, előadást, 

versenyt, szakkört stb. biztosított. 

 

- A természettudományos és humán kultúra ápolása 

Az előző pontban foglaltakkal összefüggésben igen hangsúlyos volt a kulturális 

kincsek megismertetése, ápolása és elsajátíttatása. (Pl. a Bolyai János 

matematikai verseny megyei rangú rendezvénnyé vált, és a kollégium vezetői, 

tanárai által szervezett műsorok, előadások is gyakran túlnőttek az intézmény 

falain, városi, sőt regionális jelentőségre téve szert.) 

Megbecsülésünk jeleként álljon itt azon elődeink neve, akik mindezen 

hagyományokért sokat tettek: Láng Kálmán, Fekete József, Mészáros György, 

Fehérvári Károly. 

 

3.3.Az Eötvös József Középfokú Kollégium hagyományai: 

 

- Családiasság, otthonosság 

E kollégium jellegzetessége volt a kicsi, “emberléptékű” méret (tanulólétszáma 

mindössze 90-100 fő körül volt általában), ami lehetővé tette a családias, 

bensőséges légkör megteremtését.  

A közvetlen, személyes, “szemtől-szembeni” kapcsolatok gazdagsága – mely a 

tanár/diák viszonyban is megjelent – volt az egyik fő sajátossága ennek az 

intézménynek. 
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-  Tehetséggondozás, felzárkóztatás kiemelt szerepe 

A szociális érzékenység, a tehetségek felkarolása és a tanulási nehézségekkel 

küszködők célzott segítése volt a másik olyan jellegzetesség, amely mindig is 

különösen fontos volt a kollégium pedagógusai számára. (Nem véletlen, hogy az 

1993/94-es tanévtől éppen ez az intézmény vezetett be – elsőként a megyében – 

speciális tehetséggondozó-felzárkóztató pedagógiai programot. 

A fenti hagyományok kialakításában kiemelkedő szerepet játszó elődeink: Farkas 

Géza, Fehér János, Kiss Attila, Takács József, Varga Gábor, Kovács József, 

Haász Mária, Szalai Tibor. 

 

3.4. A Veszprémi Középiskolai Kollégium hagyományai, sajátosságai 

 

Kollégiumunk arra törekszik, hogy szintézisét alkossa mindazoknak a nemes 

hagyományoknak, amelyeket a jogelőd intézmények alakítottak ki történelmük 

során, és megvalósuljon az a kollégiumeszmény, amelyet a fentiek szellemében 

fogalmaztunk meg a magunk számára.  

Szeretnénk, ha a Veszprémi Középiskolai Kollégium működése tükrözné 

mindazt, amit jelmondatunk művészi formában összegez:  

 

“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”  

 

(Tamási Áron) 
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4. A Veszprémi Középiskolai Kollégium helyi tanterve 

 
4.1 Tantervi keretek: 
 

Az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 2. § 9. pontjában meghatározott tematikus 
csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma: 
 

TÉMAKÖRÖK: 
1. A tanulás tanítása 
2. Az erkölcsi nevelés 
3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
6. A családi életre nevelés 
7. Testi és lelki egészségre nevelés 
8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 
10. Pályaorientáció 
11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 
12. Médiatudatosságra nevelés 
 

ÉVES ÓRASZÁM: 
TÉMAKÖR 5-8. évfolyam 9. évfolyam 

 
10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13–14. 

évfolyam 

A tanulás tanítása  4 3 2 2 2 1 
Az erkölcsi nevelés  2 2 2 2 1 1 
Nemzeti öntudat, 
hazafias nevelés 2 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, 
demokráciára 
nevelés 

1 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a 
társas kultúra 
fejlesztése 

1 1 1 1 1 1 

A családi életre 
nevelés 1 1 2 2 3 3 

Testi és lelki 
egészségre nevelés 2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 
másokért, 
önkéntesség 

2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, 
környezettudatosság 2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 
Gazdasági és 
pénzügyi nevelés 2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra 

nevelés 1 1 1 1 1 1 

∑ 22  22 22 22 20 20 
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A KÖTELEZŐ FOGLALKOZÁSOK FAJTÁI ÉS IDŐKERETE: 

 

A kollégium által kötelezően biztosított foglalkozások időkeretét a közoktatási 
törvény 53. § (7) bekezdése kollégiumi csoportonként (legalább) heti 24 órában 
szabja meg. 
Kollégiumunkban a kötelezően biztosított foglalkozások fajtáját és időkeretét a 
tanulói részvétel szempontjából a következő táblázat mutatja  
 

A kollégium által szervezett 
foglalkozás fajtái 

A tanulói részvétel szempontjából a foglalkozások heti 
időkerete 

kötelező 
kötelezően 
választandó 

szabadon 
választható 

összesen 

Fe
lk

és
zí

tő
 

fo
gl

al
ko

zá
s 

a) iskolai felkészülést 
biztosító tanórai 

b) differenciált fejlesztő 
c) felzárkóztató 
d) ismeretbővítő szakkör 

13óra - 

tanuló 
egyéni 
érdeklődé-
sétől 
függően 

13óra 

Fe
jle

sz
tő

 f
o

gl
al

ko
zá

so
k 

a) csoportvezetői: 
- közösségi 
- tematikus  

1óra - - 1óra 

b) közösségek 
szervezésével 
összefüggő (közgyűlés, 
szintgyűlés, 
épületgyűlés) 

c) egyéni törődés 

    

Sz
ab

ad
id

ő
 e

lt
ö

lt
és

ét
 

sz
o

lg
ál

ó
 f

o
gl

al
ko

zá
s 

szakkör, sportkör, 
rendezvény, verseny, 
vetélkedő, művészeti 

- 1óra 

tanuló 
egyéni 
érdeklődé-
sétől 
függően 

1óra 

Összesen 14óra 1óra 
 24óra/ 

csoport 

 

 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 33 nevelési 
héttel), ezen belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell 
számolni. Az óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok 
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a tematikus csoportfoglalkozásokat – részben vagy egészben – a csoportvezetői 
foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék 
meg. 
A 13–14. évfolyamra vonatkozó óraszámok és követelmények a szakképzésben 
résztvevő pedagógiai foglalkozások alapját jelentik, amelyek ezekben a 
feladatokban résztvevő és nem tanköteles tanulók számára kollégiumi ellátást 
biztosító kollégiumok számára csak szakmai ajánlást jelentenek. 

 
A tanuló köteles részt venni heti: 

 13 órában felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális 
ismereteket adó felkészítő foglalkozásokon 

 1 órában közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozáson 

 1 órában a kollégium által biztosított lehetőségek közül szabadon 
választott foglalkozáson 

   
Egy foglalkozási óra időtartama kollégiumunkban 45 perc. 

 

A GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS ELVEI: 
 

A kollégium Pedagógiai programja – az eddigi gyakorlatból kiindulva – rugalmas 
kereteket kíván biztosítani a csoportfoglalkozások helyi kerettervében 
megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához. Ennek alapján: 

 biztosítjuk a nevelőtanári módszertani szabadságot és sokszínűséget 
 lehetővé tesszük, hogy a kötelező csoportvezetői foglalkozások (a téma és 

a tartalom, valamint a csoport összetétel figyelembevételével) más logika 
szerinti (iskolatípusonként, szintenként, épületegységekként) megtartását 

 a foglalkozások szükség szerint, átcsoportosíthatók; összevonhatók, 
tömbösíthetők; 

 a csoportfoglalkozásokat legalább heti egy órában kell megtartani, de a 
heterogén életkorú tanulócsoportokban lehetőség van több 
csoportfoglalkozást is tartani; 

 megvalósítás időbeni kereteit tevékenységek jellegéhez, tartalmához 
igazítjuk; 

 biztosítjuk a programok, foglalkozások kollégiumon kívüli helyszíneken 
történő megtartását is, amennyiben az indokolt és/vagy szükséges; 

 lehetővé tesszük, hogy a kötelező foglalkozások egy részét – indokolható 
esetben, előzetes engedélykérés után – a tanulók iskoláikban vagy más 
hivatalos elfoglaltság keretében teljesíthessék; 
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 támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek külsős szervezetek, civil 
közösségek, társadalmi, kulturális intézmények bevonásával segítik a 
tanulói aktivitás kibontakozását; 

 A pedagógiai programban szereplő tartalmak és módszerek keret 
jellegűek. Az egyes témakörökhöz rendelt témák, fejlesztési célok, 
tartalmak, módszerek minden tanulócsoportban kötelező elvárásként 
értendők, de a célkitűzés szintjének, valamint a tartalmaknak és a 
módszereknek igazodnia kell a csoport tagjainak érdeklődéséhez, a 
tanulók felkészültségéhez; 

 Kollégiumunk mindig az adott személyi feltételekhez igazítottan tudja 
lefedni tartalommal az egyes nevelési területek megvalósítását jelentő 
tevékenységeket. A pedagógus állományban bekövetkezett változások 
egyúttal jelenthetik a kollégium helyi tantervében leírt 
kollégiumpedagógiai módszerek és tematizált tartalmak módosítását, 
módosulását. 
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4.2 A témakörök szerinti foglalkozási tervek  
 
4.2.1 A tanulás tanítása 

A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők 
felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. A kollégium lehetőséget 
biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket, az 
információkeresés különböző formáit. Törekszik a tanulási kudarcok feltárására, a jó 
teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. Segíti a 
mindennapi feladatokra való felkészülést.  

 

Fejlesztési követelmények, 5–8. évfolyam 
 

 

– Ismerje meg – és előbb pedagógus segítséggel, majd önállóan alkalmazza – a kollégiumi 

tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokhoz igazodó, egyénre, csoportra 

szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. 

– Tudja szervezni idejét, tevékenységeit. 

– Alakuljon ki megfelelő szövegértő olvasás, sajátítsa el az iskolai követelmények 

teljesítésére fel- készítő tanulási technikákat. 

– Legyen képes a tanultakról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről szóban vagy 

írásban beszámolni. 

 

Fejlesztési követelmények, 9–14. évfolyam 
 

 

– Sajátítsa el és legyen képes alkalmazni a hatékony tanulási technikákat. 

– A tanuló – pedagógus segítségével – legyen képes a számára legalkalmasabb 

módszereket kiválasztani. 

– Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között. 

– Alkalmazza a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket, használja a 

könyvtárat, és a feladatai megoldásához megfelelően tudja kiválasztani a szükséges 

szakirodalmakat. 

– Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket. 
 
A foglalkozás évi órakerete évfolyamonként: 
 

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 4 3 2 2 2 1 
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Téma Fejlesztési célok Tartalmak Módszerek 

A tanulás külső és 
belső 
feltételeinek 
biztosítása 

A tanuló képes legyen a 
tanulási időszak alatt 
fegyelmezetten a 
közösségben tanulni, 
segíteni társainak. 
Érdeklődéssel, 
önbizalommal végezni 
feladatát. 

A megfelelő tanulási 
környezet kialakítása a 
házirend betartása, a 
rend és a fegyelem 
fontossága a tanulási 
időszak alatt. A tanulás 
belső feltételeinek 
kialakítása: a 
ráhangolódás, 
motiváció, tudásvágy, 
cél, akaraterő, 
koncentrálás, 
elhatározás fontossága 

beszélgetés, vita, 
IKT eszközök 

Tanulási szokások 
feltárása 

A tanuló képes legyen 
közösségben tanulni, 
segíteni társainak. Tudja 
szervezni 
tevékenységét és idejét. 
Képes legyen javítani 
hibás tanulási 
módszerein. 

tanulási szokások 
megbeszélése, 
időbeosztás, egyéni, 
önálló tanulás igényei, a 
tanulószoba előnyei. A 
közösségben való 
eredményes tanulás 
érdekében hatékony 
tanulási módszerek 
megismerése. 

beszélgetés, 
kérdőív vita, 
csoportmunka 

Könyvtárhasználat A tanulók magabiztosan 
tájékozódjanak a 
könyvtárban. 
Tanulmányaik során a 
könyvtár segítségével 
bővíteni tudják 
ismereteiket, 
Gyűjtőmunkák, 
dolgozatok készítésénél 
használni tudják a 
könyvtár nyújtotta 
lehetőségeket. 

A kollégiumi könyvtár 
bemutatása. A tanulók 
megismerkednek a 
könyvtár 
olvasótermével, a 
katalógus használatával, 
a szabadpolccal, a 
könyvtár használatával. 

könyvtári óra, 
csoportmunka 

Tanulási sikerek 
és kudarcok 

A tanuló képes legyen 
tanulási szokásait 
tudatosan alakítani, új 
tanulási technikákat és 
módszereket 
alkalmazni. 

Az elmúlt év tanulási 
sikereinek és 
kudarcainak 
megbeszélése. Tanulási 
szokások felülvizsgálata, 
új módszerek 
megismerése, 

csoportmunka, 
vita, IKT 
eszközök 
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alkalmazása. Javaslatok. 

Stressz A tanulók képesek 
legyenek szembenézni 
saját félelmeikkel. 
Helyes önismerettel le 
tudják győzni a stressz 
teljesítménycsökkentő 
hatását. Céljaikat el 
tudják érni. 

A stressz a hatása a 
diákok életében, 
tanulmányi sikerek és 
kudarcok terén. Miben 
jók, miben gyengék? 
Mitől félnek? Hogyan 
tudnak megszabadulni a 
félelemtől? 

beszélgetés, vita, 
IKT eszközök 

A tanulás az 
internet 
segítségével 

A tanuló képes legyen 
önálló ismeretszerzésre 
az interneten, a 
megszerzett 
ismereteket tudja 
elemezni, értelmezni és 
rendszerezni. 

Az internet előnyei, 
lehetőségei és buktatói 
a tanulás terén. 
Legnépszerűbb web 
lapok használata.  

beszélgetés, 
számítástechnika 
terem, IKT 
eszközök 
használata 

Idegen nyelvek 
szerepe a 
tanulásban  

A nyelvtanulással 
kapcsolatos belső 
motiváció erősítése, 
eredményes 
idegennyelv-tanulást 
elősegítő önfejlesztés 
segítése. 

A nyelvtanulással 
kapcsolatos sikerek, 
kudarcok 
megbeszélése. 
Összegyűjtik a 
nyelvtanulással 
kapcsolatos ötleteiket, 
hatékony módszereiket. 
Új módszereket 
sajátítanak el. 

beszélgetés, vita. 
IKT eszközök 
használata, 
ötletbörze 

Felkészülés az 
érettségire, 
szakmai vizsgára 

A diákok tudatosan 
gondolják át az előttük 
álló feladatokat és 
eredményesen 
készüljenek fel a 
vizsgákra.  

A sikeres a vizsgára való 
felkészülés 
legfontosabb elemei. 
Ismétlése azoknak a 
tanulási módszereknek, 
amelyek legjobban 
segítik a hosszú távú 
memóriát, a jó fizikai, 
pszichés állapot 
megteremtésének 
feltételeit. A jó 
időbeosztás, a pihenés 
és a tanulás közötti 
egyensúly 
megtalálásának 
fontossága. 

beszélgetés, IKT 
eszközök 
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Sikeres vizsga 
feltételei 

A diákok magabiztosan, 
öntudatosan menjenek 
vizsgázni. Legyenek 
tisztában az 
elvárásokkal és a saját 
értékeikkel.  

A sikeres vizsga 
feltételei:a jó 
felkészültség, 
önbizalom, jó 
kommunikációs készég, 
nyitottság, 
metakommunikáció 
fontossága. A félelem, 
stressz legyőzése, a 
lámpaláz 
szükségessége. 

beszélgetés, IKT 
eszközök 

Tanulás az 
érettségi után 

Képesek legyenek 
önfejlesztésre, ismerjék 
a lehetőségeiket 

A tanulók egyéni 
tapasztalatai az 
érettségi és szakmai 
vizsgák után. Hogyan 
változott meg az 
életük? Mit szeretnének 
még tanulni? Miért van 
szükségük arra, hogy 
folyamatosan képezzék 
magukat? Szakmai 
tudásukat hogyan 
tudják folyamatosan 
fejleszteni. 

beszélgetés, vita, 
IKT eszközök 

 
 
A megvalósítás további területei: 
 

Esemény Forma / módszer Finanszírozás 

Magyar kultúra napja hagyományos kollégiumi 
rendezvény 

eszközök működési költségei 

Költészet napja hagyományos kollégiumi 
rendezvény 

eszközök működési költségei 

Honismereti vetélkedő hagyományos kollégiumi 
rendezvény,  
játékos vetélkedő 

jutalmak, oklevelek, 
dokumentáció (CD) 

Játékklub választható kötelező 
szabadidős tevékenység  

eszközök működési költségei 

Versmondó műhely választható kötelező 
szabadidős tevékenység  

eszközök működési költségei 

Tantárgyi korrepetálások Egyéni és kis csoportos 
foglalkozás 

eszközök működési költségei 
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4.2.2 Erkölcsi nevelés  
 
A foglalkozás típusa: tematikus 
Éves órakeret: 10 óra 
 
Órakeret évfolyamonként: 
 

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 2 2 2 2 1 1 

 
 

Célkitűzések 
 
A kollégiumban az erkölcsi nevelés rendkívül fontos, csakúgy, mint az iskolában. Meg kell 
ismertetni a tanulókkal az alapvető erkölcsi normákat, törekedni kell erkölcsi tudatuk és 
magatartásuk formálására. Nemcsak az erkölcsi normák megismertetése a cél, hanem az 
is, hogy ezek beépüljenek személyiségükbe, mindennapi tevékenységükbe. Az erkölcsi 
nevelésnek életszerűnek kell lennie. A mindennapi életből vett példákon keresztül fel kell 
készítenie a fiatalokat a felnőtt életben való eligazodásra, morális problémák kezelésére.  
Az erkölcsi szabályok koronként és társadalmakként változhatnak, de vannak 
örökérvényű erkölcsi normák. 
Célunk a legfontosabb fogalmak tisztázása, magatartásformák kialakítása és ezek tudatos 
alkalmazása: önfegyelem, akaraterő, jellemesség, tisztelet, kötelességtudat, együttérzés, 
segítőkészség, mértéktartás, elfogadás, őszinteség, felelősségtudat, becsületesség, 
hűség, igazságosság, lelkiismeretesség, stb. 
A mai világban sok erkölcsi norma megkérdőjeleződik, ezért különösen fontos, hogy 
segítsünk eligazodni a serdülőknek az őket körülvevő világban.  

 
 

5 – 14. évfolyam 
 

Javasolt témák Tartalom Fejlesztési követelmények Módszerek 

 

Önállóság, 

egymásrautaltság 

 

 

 

Erkölcsi érzék, 

tanult viselkedés 

 

Bűnök és erények 

 

 

 

Saját öt 

parancsolat 

összeállítása, 

összehasonlítása a 

klasszikus 

tízparancsolattal 

 

Kollégiumi esetek 

megbeszélése 

 

 

 

Kognitív képességek 

 

 

 

Adekvát kommunikáció 

 

 

 

 

 

 

 
Egyéni munka 
 
 
 
Előzetes 
ismeretekre való 
alapozás 
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Társadalmi 

nyilvánosság, 

média, 

közvélemény, 

manipuláció 

 

 

 

Konfliktusok, 

értékek és érdekek 

ütközése 

 

Erkölcs, bűn és 

erény fogalma 

 
Erkölcsi érzék 
kifejlődése és 
szerepe 
A közvélemény 
szerepe 
Egyéni érdek- 
közérdek 
Korrupció 
Empátia, 
konfliktuskezelés 

Nyelvi kompetenciák 

 

 

 

 

 

Önálló véleményalkotás 

 

 

Gyűjtőmunka 
 
 
Irányított 
beszélgetés 
 
 
 
 
Tanulói 
információgyűjtés, 
könyvtárhasználat 
 

 

 

Ismert irodalmi 

példákról való 

beszélgetés 

 
 
 
Versek, próza-
részletek 
felolvasása, 
megvitatása 
 
 
 
Önálló 
gyűjtőmunka 
 
 
 
Kérdőív/Teszt/Totó 
 
Esettanulmány 
 
 
 
Filmek, videók 
megtekintése 
 
 
Szituációs játékok 
 

 

Irodalmi, 

történelmi 

személyiségek 

életén keresztül a 

különböző erkölcsi 

választások, 

magatartások 

ismertetése, ezek 

értékelése, 

megbeszélése 

 

 

A témához 

kapcsolódó filmek, 

versek, cikkek, stb. 

megbeszélése 

 

Filmrészletek 

megtekintése és 

megvitatása 

 

 

Nyelvi kompetenciák 

 

Adekvát kommunikáció 

 

Erkölcs és jog 

 

Az emberi 

szabadság korlátai 

 

Technikai-

tudományos 

fejlődés erkölcsi 

kérdései 

 

 
Felelősség- és 
kötelességtudat 
 

Erkölcsi felelősség 

 

Társadalmi 

felelősség 

 

 

 

 

Kommunikáció 

 

Kreativitás 

 

Kognitív képességek 

 

Felelősségtudat 

 

A munka szerepe 

az ember életében 

 

A tanulás 

fontossága 

 

Munkanélküliség 

 

Hajléktalanság, 

 

A témához 

kapcsolódó 

újságcikk, történet 

megbeszélése 

 

 

 

 

Adekvát kommunikáció 

 

 

 

 

 

Szociális érzékenység 
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deviancia 

 

 
Csoportmunka 
 
 
 
 
 
Vita 
 
 
 
 
 
Kutatómunka 
(könyvtár, 
internet) 

 

Sokszínűség,  

diszkrimináció, 

rasszizmus 

 

Egészségüggyel 

kapcsolatos 

morális dilemmák 

 (abortusz, 

családtervezés, 

eutanázia, 

szervátültetés, 

mesterséges 

megtermékenyítés, 

klónozás, stb.) 

 

Génmanipulált 

növények 

 

A tudósok 

felelőssége 

 

 

Témához 

kapcsolódó film, 

cikk, stb. 

megtekintése, 

megbeszélése 

 

 

 

Tolerancia 

 

 

 

Sztereotípiák 

 

 

 

 

Szociális kompetenciák 

 

 

 

Vitakultúra 

 

 

 

Kommunikáció 

 

 

 

Önálló véleményalkotás 

 

 

Digitális kompetencia 

 



4.2.3 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 
A foglalkozás típusa: tematikus 
Éves órakeret: 10 óra 
 
 
A foglalkozás évi órakerete évfolyamonként: 
 

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 2 2 2 2 1 1 

 
 
A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok elsajátítsák azokat az ismereteket, egyéni és 
közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza 
megbecsülését, valamint az is, hogy magyarságtudatukat erősítve megismerjék tágabb hazájuk, 
Európa sokszínűségét. A foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy tanulóink tanulmányozzák a 
magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő szereplőinek munkásságát. A feldolgozandó témák 
elősegítik a hazaszeretet, a közösséghez tartozás érzésének felismerését, elmélyítését. 
 
 
 

5-8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13-14. évfolyam 

Javasolt témák Fejlesztési célok Tartalom Módszerek 

Városismereti séta 
 
Árpád kori emlékek 
Veszprémben 
  
Veszprém egyházi 
emlékei 
Veszprém, a királynék 
városa 
 
Veszprém megye 
kultikus helyei, 
természeti szépségei, 
műemlékei 
 
Honnan jöttem, 
lakóhelyem bemutatása 
(történet, 
nevezetességek, 
hagyományok 
Világörökségek 
hazánkban 
 
A magyar nép története 

Ismerjék fel a 
közösséghez tartozás és 
a hazaszeretet 
fontosságát 
 
Legyen kellő ismeretük 
szűkebb és tágabb 
környezetük 
kultúrtörténetéről 
 

Nemzeti kultúránk 
értékei, hagyományai  
 
 
A nemzeti öntudat 
erősítése 
 
 
 
 
Helyismeret, 
helytörténet 
 
 

Kiállítás és 
tárlatlátogatás 
 
 
Előadás 
 
 
Filmvetítés és 
elemzés 
 
 
Városi séta 
 
 
TOTO 
 
 
Kiselőadások 
 
 
Prezentáció 
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Nobel díjas magyarok 
 
Magyar származású 
feltalálók és 
találmányaik 
 
Híres magyarok 

Ismerjék a magyar 
tudomány, kultúra és 
sport meghatározó 
személyiségeit, 
munkásságát 
 

Híres magyar 
személyiségek  
A magyar kultúra, 
sport, tudomány 
kiemelkedő szereplői 
és eredményei 
 
 

 
Irányított 
beszélgetés 
 
 
Vetélkedő 
 
 
Egyéni 
témakidolgozás 
 
 
Egyéni 
gyűjtőmunka 
 
 
 

Magyarok a Kárpát-
medencében, magyarok 
a nagyvilágban 
 
A trianoni békediktátum 
következményei 

Ismerjék meg a 
határainkon túl élő 
magyarok helyzetét, 
magyarságuk, 
identitásuk 
megőrzésére tett 
lépéseiket 

A határon túli 
magyarság 
 

Nemzetiségek emlékei 

Veszprémben 

 

Magyarország 
nemzetiségeinek 
bemutatása 
(hagyományok, kultúra, 
történelem, nyelv) 
 
Nemzetek, népek 
kultúrája (film, zene, 
hagyomány, irodalom, 
gasztronómia, folklór, 
földrajz, szokások, 
nevezetességek, 
élménybeszámolók stb.) 

Legyenek tisztában 
nemzetiségeink 
kultúrájának 
sokszínűségével, 
alapvető értékeivel 
 
Tartsák tiszteletben 
más népek nemzeti 
érzéseit, hagyományait 
 

Magyarországon élő 
nemzetiségek, 
kisebbségek jogai, 
kultúrája, 
hagyományai 
 

Nemzeti ünnepeink – 
csoportszintű 
megemlékezések 
 
A Szent Korona 
 
Nemzeti szimbólumaink  

Ismerjék hazánk 
nemzeti szimbólumait 
 
Méltóképpen 

emlékezzenek meg 

nemzeti ünnepeinkről 

Nemzeti jelképeink, 
szimbólumaink és 
ünnepeink 
 

 
 
A témák kibontása a tanulócsoport összetételének, életkori sajátosságainak, a tanulók 
személyiségjegyeinek ismeretében a csoportvezető nevelőtanárok által differenciáltan történik. 
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A nevelési területhez tartozó 
foglalkozássorozat megnevezés  

Foglalkozás típusa  
 

Éves 
óraszáma: 

tematizált  
I/N: 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Tematikus 8 I 

Történelem korrepetálás Felkészítő - N 

Népek, nemzetiségek hete Szabadidős  - N 

Érettségi előkészítő Felkészítő 26 I 

Honismereti vetélkedő Szabadidős - N 

Magyar Kultúra Napja (kollégiumi 
rendezvény) 

Szabadidős - N 

Zenei Világnap (kollégiumi 
rendezvény) 

Szabadidős - N 

Költészet Napja (kollégiumi 
rendezvény) 

Szabadidős - N 
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4.2.4 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 
A kollégiumi nevelés elősegíti az együttélés szabályainak betartását, az emberi méltóság és az 
emberi jogok tiszteletét. Erőszakmentesség és méltányosság jellemzi.  
A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 
jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív részvételre lehetőséget teremt a 
kollégiumi DÖK, melyben képviselőkön keresztül minden diák részt vesz, s lehetőséget kap az év 
folyamán több alkalommal a DÖK által szervezett rendezvényeken való részvételre, azoknak a 
szervezésében, lebonyolításban való közreműködésre. A közösségi tevékenységek gyakorlásával a 
diákok megtapasztalhatják mit is jelent a közügyekben való felelős állampolgári részvétel, 
lehetőséget kapnak az önálló cselekvésre. Fejlődhet kritikai gondolkodásuk, az elemzőképességük 
és vitakultúrájuk.  Lehetőséget kapnak, hogy fejlődhessenek az egymás kölcsönös elfogadásában.   
A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének 
megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségének felismerését.  
 
A foglalkozások célja:  
 

o Fejlődjön a diákok empatikus készsége. 
 
o Felelősséggel tudjanak dönteni életvezetésüket érintő kérdésekben. 

 
o Ismerjék meg az állampolgári érdekérvényesítés jogszerű, eredményes formáit.  

 
o Erősödjön szóbeli, írásbeli vitakészségük, legyenek képesek érvelni és kulturáltan dönteni. 

 
o Ismerjék fel, hogy a kollégiumi DÖK tevékenysége miként segíti őket a felnőtt életre való 

felkészülésben.  
 

o Készüljenek fel a felnőtt életükhöz szükséges szokások tudatos felépítésére, a szükséges 
ismertek megszerzésre, gyakorlására.  

 
o Konfliktusok esetén ismerjék a demokratikus konfliktuskezelő technikákat.  

 
 
 
Időkeret:  
 

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 1 2 2 2 1 2 
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5-14. évfolyam számára  
 
 

Javasolt témák Fejlesztési célok Tartalmak Módszerek 

A demokrácia fogalma 
 
DÖK működése 

Érdekérvényesítési készség 
fejlesztése 
Együttélés szabályainak 
erősítése  

Alapfogalmak:  
                          demokrácia,  
                          jogállam,  
                          állampolgár  
A DÖK munkájának megismerése 

Tanári előadás 
Tanulói kiselőadás  
Részvétel a DÖK tevékenységében 
Helyzetgyakorlatok 
Kommunikációs gyakorlatok (vita)  

A demokratikus jogállam 
felépítése 
 

Empátia és felelősségérzet 
fejlesztése 
Kritikai gondolkodás 
fejlesztése 
 

Történeti áttekintés  
Demokratikus jogállam 
működésének alapelvei  
 
 

Tanári előadás 
Tanulói kiselőadás  
Csoportmunka 
IKT alkalmazása 
Outdoor csoportépítés  

Helyi civil szervezet 
munkájának megismerése 
 

Felelősségvállalás fejlesztése  
Kritikai gondolkodás 
fejlesztése  
 
 

Magánérdek, közérdek 
(Társadalmi normák, autonómia, 
beilleszkedés) 
 
 

Irányított beszélgetés  
Szituációs játék  
Tanulói kiselőadás 
Vita 
Vendégelőadó 

A felelős állampolgári 
magatartás jelentősége  
 
 
 

Empátia és együttműködés 
Konfliktuskezelés fejlesztése  
 

Alapvető jogok és kötelességek. 
A jog szerepe a társadalmi 
életben.  
 

Tanári előadás 
Tanulói kiselőadás 
Szituációs játékok 
Vita  
 

A demokrácia elvei és 
megvalósulásuk a 
gyakorlatban  
 

Empátia és együttműködési 
készség fejlesztése. 
Konfliktuskezelés fejlesztése.  

Szociális készségek (empátia, 
kooperáció) 
Szabályalkotás és normakövetés.   
Illemszabályok 

Tanulói információgyűjtés 
Elemző témafeldolgozás 
Projektmódszer  
Szituációs játék 
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  Kommunikációs gyakorlatok  

Cselekvő állampolgári 
magatartás és 
törvénytisztelet 
 

A döntési képesség és 
felelősségérzet fejlesztése. 
Önkormányzó képesség és a 
konfliktuskezelés fejlesztése.  

A választási rendszer (jelöltállítás, 
szavazás)  
Egyéni és társadalmi célok 
Konfliktuskezelő technikák 
ismerete.  

Szituációs játékok 
Kapcsolatépítő gyakorlatok  
Esettanulmány 
Kérdőív (teszt) 
IKT 
 

Cselekvő állampolgári 
magatartás és 
törvénytisztelet 
 
 

A döntési képesség és 
felelősségérzet fejlesztése. 
Önkormányzó képesség és a 
konfliktuskezelés fejlesztése.  
 

Helyi önkormányzatok felépítése 
Civil kezdeményezések 
Én és a közösség – ahogy látnak 
engem 
 

Szituációs játékok 
Kapcsolatépítő gyakorlatok  
Esettanulmány 
Kérdőív (teszt) 
IKT 
 

Az egyén szerepe a 
demokratikus államrendben  

Felelősségérzet fejlesztése 
Döntési képesség és 
konfliktuskezelési képesség 
fejlesztése.   

A jog szerepe a társadalmi 
életben.  
Helyünk a társadalomban.  

Irányított beszélgetés 
Információgyűjtés  
Csoportmunka 
Helyzetgyakorlat 
Szituációs játék 
Önkormányzati képviselő/vendég 

Cselekvő állampolgári 
magatartás és 
törvénytisztelet 
 

Szociális érzékenység 
fejlesztése 
Kritikai gondolkodás 
fejlesztése 
Kreativitás fejlesztése  

Együtt - egymásért (szociális 
közösségi projektek) 

Csoportmunka 
Önálló gyűjtőmunka 
Irányított beszélgetés  
IKT 
Vendég – felnőtt önkéntes  
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A megvalósítás további területei: 
 
 

Esemény 
 

Forma / módszer Finanszírozás  

 
DÖK  
 

 
Havi testületi gyűlés, évente közgyűlés 

PC, nyomtató, irodaszer, fénymásolópapír, 
pendrive, CD,  
közösségi munkában kiemelkedő diákok 
díjazásához – könyvek, édesség, üdítő,  

 
Csoportfoglalkozás 
 

Szituációs és kommunikációs gyakorlatok  
 
Közös főzőcske  

Színes karton, íróeszközök, pendrive 
 
Alapanyagok költsége  

 
Elsős avató  
 

 
Hagyományos kollégiumi rendezvény,  
játékos vetélkedő 

Feladatok anyagköltsége (műanyagpohár, 
szívószál, papírtálca, gyümölcs, csoki, festék, 
ecset, testfesték, stb.)  
Jutalmazás (oklevelek)  
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4.2.5 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 
Foglalkozássorozat tervezett típusa: tematikus 
Évfolyam: 5-14. 
 
Az évi órakeret évfolyamonként 
 

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 1 1 1 1 1 1 

 
Rövid ismertető a KNOAP szerint: 
 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 
nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti 
és tapasztalati alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve 
önértékelésének kialakítása; elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek 
optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi 
tudásterület megfelelő kiművelését; hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek 
hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának 
a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a 
kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a 
szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 
  A kollégiumi nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd 

elméleti és tapasztalati alapjai. A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti 
interakciók elősegítik a reális énkép és az önértékelés kialakulását, melyek a 
személyiségfejlődés meghatározó elemei. Mód van a mások helyzetébe történő beleélés 
képességének kialakítására, mások elfogadására. Ezek a képességek elősegítik, hogy 
kulturált közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban. 
 

Fejlesztési követelmények: 
 

Fejlesztési követelmények, 5–8. évfolyam 

– Legyen képes személyiségjegyeit, tulajdonságait, képességeit felismerni. 

– Értse, hogy tevékenységével tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért. 

– Lássa be, hogy szükség van az alapvető magatartási szabályok betartására. 

 

Fejlesztési követelmények, 9–14. évfolyam 
 

– Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló 
személyiségvonásokat. 

– Legyen tudatában, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok mennyire 

értékesek az emberi együttélésben. 

– Életkorának megfelelő választékossággal legyen képes a társas kommunikációra. 
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– Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének képessége, és döntési 

helyzetekben legyen képes e lehetőségeket mérlegelni. 

– Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és megértése, a 

helyes ön- ismeret kialakítása, önmaga felvállalása. 
 

 

Javasolt 
témák 

Fejlesztési célok Tartalom Módszerek 

 
 
Énkép, 
testkép, 
reális 
önismeret 
 

Reális énkép, 
testkép kialakítása. 
Testkép-
tudatosítása, 
verbális és 
mozgásos 
önkifejezés 
fejlesztése. A 
tanulók ismerjék 
meg saját külső és 
belső 
tulajdonságaikat, 
képességeiket és 
készségeiket. 
A kortárs csoport 
aktív 
együttműködése 
során segítse elő a 
helyes ön és 
társismeret 
kialakulását. 

Személyiségjellemzők, 
személyiségprofil. 
Ismerd meg önmagad! 
Milyen vagyok, 
milyennek látnak 
mások? 
Testkép érzékelése, 
tudatosítása. 
Önelfogadás, 
önreflexió.  
Egyéniség és divat. 

Kérdőívek, tesztek, 
írásos, vagy rajzos 
önbemutatás, 
szerepjátékok. 
 Varázsszem, szerk. 
Páskuné, Rudas: Delfi 
örökösei, Gordon,T. 
:Személyiségformáló 
kiscsoportos munka az 
iskolában 
 

Érzelmek, 
érzelmi 
állapotok 

A tanulók váljanak 
kompetensé az 
érzelmek 
felismerésében és 
kezelésében. 
Tanulják meg 
szabadon 
kommunikálni saját 
és mások iránt 
érzett érzelmeiket.  
Ismerjék meg az 
érzelmileg stabil, 
önvizsgálatra és 
önfegyelemre képes 
ember fontosabb 
személyiségjegyeit. 

Az érzelmek 
felismerését és 
kifejezését fejlesztő 
önismereti játékok, 
gyakorlatok. Az emberi 
megnyilvánulások 
értelmezése, 
elemzése. A különböző 
érzelmi állapotok 
átélése és hatékony 
kezelése. szituációs 
játékokban. 
 

Szituációs vagy 
dramatizált játékok. 
Képelemzés, 
beszélgetés, 
kagylómódszer, 
csoportmunka. 
Varázsszem, szerk. 
Páskuné, Rudas: Delfi 
örökösei, Aronson,E.: 
A társas lény, 
Forgas,J.P.:A társas 
érintkezés 
pszichológiája 
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Javasolt 
témák 

Fejlesztési célok Tartalom Módszerek 

Empátia, 
mások 
elfogadása 

Szerepjátékok 
segítségével ala-
kuljanak ki, ill. 
fejlődjenek a 
mások megérté-
séhez, tiszteleté-
hez szükséges ké-
pességek és kész-
ségek.  
Pozitív magatar-
tási és viselkedési 
szokások elsajátí- 
tása. 
Elfogadó, 
toleráns és 
együttműködő 
személyiség 
kialakítása, 
megerősítése. 

A társas együttélés 
szabályai. Önmagunk 
felvállalása, mások 
elfogadása 
szerepjátékok során. 
Az empátia, a 
bizalom, a közöny, az 
együttműködés, a 
tolerancia és a 
segítségnyújtás 
megismerése és 
megtapasztalása. 
 

Szerepjáték, szituációs 
játék, irányított 
megbeszélés, 
tényfeltáró 
szövegelemzés, 
esettanulmány. 
 
Bagdy E. és Telkes J. : 
Személyiségfejlesztő 
módszerek az 
iskolában. Varázsszem, 
szerk. Páskuné, Rudas: 
Delfi örökösei 

Énkép, 
önértékelés, 
önbizalom 

A csoport előtti 
megmérettetés 
segítse elő a 
pozitív és reális 
énkép 
kialakulását. 
 Önmaguk, 
társaik és tágabb 
környezetük 
számára is 
megfelelő 
értékrendet és 

Az énkép és az én 
ideál jellemzőinek 
feltérképezése. 
Egyéni és közösségi 
értékeink, erkölcsi 
normáink 
megismerése, 
egyeztetése. 
Személyiségvonások 
és belső 
tulajdonságok 
felvállalása és 

Kérdőíves felmérés, 
önismereti játék, 
irányított beszélgetés, 
csoportmunka, egyéni 
feladat megoldás, 
esettanulmány 
elemzése. 
Bagdy E. és Telkes J. : 
Személyiségfejlesztő 
módszerek az 
iskolában. Varázsszem, 
szerk. Páskuné, Rudas: 



. 

A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2020. 

. 

 

 

 
 

54 

célhierarchiát 
alakítsanak ki a 
tanulók. 
Fogadják el saját 
pozitív és negatív 
értékeiket. 
Önbizalmuk 
növelésével 
optimistán 
nézzenek szembe 
a rájuk váró 
feladatokkal és 
kihívásokkal. 

közvetítése, hatásuk 
a viselkedésre. Az 
énkép összetevőivel 
való elégedettség 
mérése.  
 

Delfi örökösei 

 

Javasolt témák Fejlesztési célok Tartalom Módszerek 

Emberi 
kapcsolataink, 
konfliktuskeze-
lés 

A tanulók ismerjék meg a 
különböző 
konfliktuskezelési 
módszereket, a kritikai 
gondolkodás és a reális, 
önálló döntéshozatal 
fontosabb elemeit. 
 Fejlődjön 
kompromisszumkészségük 
és az élet minden 
területén törekedjenek a 
problémák 
diagnosztizálására és 
megoldására. 

Az emberi 
kapcsolatrendszer 
feltérképezése, s az 
azokban 
általánosan 
előforduló 
konfliktushelyzetek 
feltárása. A 
különböző 
konfliktuskezelési 
módszerek 
megismerése és 
gyakorlati 
alkalmazása. A 
modern, 
harmonikus 
párkapcsolatok 
ismérveinek 
megbeszélése. 
 

Szövegfeldol-
gozás, film, 
vagy 
esettanulmány. 
Szerepjáték, 
dramatizált 
játék. Irányított 
beszélgetés. 
Bagdy Emőke és 
Telkes József: 
Személyiségfej-
lesztő 
módszerek az 
iskolában. 
Varázsszem, 
szerk. Páskuné, 
Rudas: Delfi 
örökösei 
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4.2.6 A családi életre nevelés 
 
A foglalkozás típusa: tematikus 
Éves órakeret: 12 óra 
 
A foglalkozás típusa: szabadidős 
„Az én otthonom” - szakkör 
Éves órakeret: 36 óra 
 

A tantárgy évi órakerete évfolyamonként 
 

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 1 1 2 2 3 3 

 
 
„A család egy olyan egység, amely elkülönültségében egyedi, ugyanakkor, mint 

kapcsolódási pont a társadalom alapja. A család sziget, partjait hatalmas víztömegek mossák, 
még inkább talán egy csigaház, melynek benső magjából biztonságosan nézhető és élhető a 
világ, miközben építhető a saját kisház.” 

(mkne.hu) 
Rövid ismertető a KNOAP szerint: 
 

A család, mint a társadalom alapvető közösségi építőköve különös jelentőséggel bír a 
fiatalok kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében. 

 A kollégiumnak éppen ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták 
közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése.  

A kamaszkorban kiépülő párkapcsolatoknak is fontos szerepe van a későbbi családi 
közösség kialakításában.  

Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az 
erkölcsi értékek kialakítása döntő jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos 
szerepe van. 
 
ÁLTALÁNOS CÉLOK 
1. Ismerjék a család fogalmát, szerkezetét, szerepét, jellemzőit, hagyományait 
2. Készüljenek fel a felnőtt családi életre, szerepeik betöltésére 

3. Tudjanak eligazodni, és jó döntéseket hozni a különböző élethelyzetekben 

4. Legyenek felkészültek az önálló, önellátó életkezdésre, legyen pozitív jövőképük 

5. Ismerjék a családon belüli munkamegosztással járó feladatokat, ismerjék a tudatos 
pénzgazdálkodás lehetőségeit 

6. Készüljenek fel a párválasztásra és családtervezésre 

7. Ismerjék meg az önkéntes párválasztáson alapuló, demokratikus szellemű 
családmodellt  
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8. Sajátítsanak el olyan készségeket, amelyek segítik a fiatalokat a szeretetteljes, boldog, 
harmonikus társas kapcsolatok kialakítására  

9. Ismerjék fel, hogy a család az életük értelme, boldogságuk alapja, hiszen „A teljes élet 

a családos élet: a fészek. Akinek nincs családja, csak fél életet él: mindholtáig hiányzik 

neki valami.” (Gárdonyi Géza) 

10. Legyenek fogékonyak a családi önmegvalósításhoz szükséges ismeretek, 
kompetenciák befogadására 

11. Empatikus készséggel, felelősségtudattal tudjanak jól dönteni felnőtt életvezetésüket 
érintő kérdésekben 

12. Ismerjék és tudják alkalmazni, konfliktusok esetén, a különböző konfliktuskezelő 
technikákat 

 
5-14. évfolyam 

Téma Tartalom Fejlesztési követelmények 

1. 
 

 
Én és a család 

A család fogalma, 
szerepe, jelentősége, 

jellemzői az egyén 
életében 

Ismerje meg a család szerepét, 
jelentőségét.  
Otthon, mint a családi élet 
színtere. 
Családi értékek, családi 
hagyományok, szokások 
megismerése.  
Szerepvállalások és 
munkamegosztás a családban. 
Helyem (gyermek), a családban. 

 

Tudatosuljon a diákokban, hogy 
a család a társadalom alapvető 
egysége! 
Ismerje meg a család fogalmát, 
szerkezetét, működését. 
Ismerje meg a családtagok, 
családon belül betöltött 
szerepét. 
Ismerje a családon belül 
alkalmazott szabályokat.  

 

Téma Tartalom Fejlesztési követelmények 

1. 
 

Együttműködés és 
felelősségvállalás a 

családban 
 

A család szerepe az egészséges 
testi és lelki élet fejlődésében.   
Ideális, harmonikus családminta 
közvetítése.  
Az idős családtagok helye, 
szerepe.  
Családi munkamegosztás. 

Különféle szerepek valamint 
szabályok megismerése a 
családon belül. 
Felelősségvállalás képessége. 
Egymás iránti tisztelet 
kialakítása. 

2. 
 
 
Barátság – szeretet - 

szerelem 
 

A barátság jelentősége, 
kialakítása, szerepe a 
serdülőkorban és a család 
életében. 
A barátság – szeretet – szerelem 
fogalma, értelmezésének, 
jellemzőinek összehasonlítása. 
Kapcsolatok, teremtése, alakítása, 
a kapcsolatépítés harmóniája. 
 

Felelősségvállalás képessége 
Értékek felismerése a választás 
során. 
Hogyan válhatunk igaz baráttá? 
Ismerjék meg, mit jelent a 
szerelem?  
Milyen szerelemre vágynak a 
fiúk illetve a lányok? 
Helyes önismeret, társismeret 
kialakítása. 

http://www.citatum.hu/szerzo/Gardonyi_Geza
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Egymás iránti tisztelet . 

Téma Tartalom Fejlesztési követelmények 

1. 1.  
2.  
3.  

4. Nemi szerepek, 
párkapcsolatok 

Férfi és nő 
kapcsolata 

 

A serdülőkor, kamaszkor 
sajátosságainak, testi-lelki 
változásainak, szépségeinek és 
gondjainak megismerése. 
Férfi és nő kapcsolata. 
Kamaszkori párkapcsolatok 
jelentősége. 
Egészséges és kulturált szerelem 
valamint szexuális magatartás 
jellemzőinek ismerete.  
A másság elfogadása. 

Felelősségvállalás képessége, 
szerepe. 
Egymás tisztelete. 
Helyes egészségtudat és nemi 
identitás kialakítása, 
megerősítése. 
Ismerjék meg a helyes 
viselkedésmintákat a 
párkapcsolatok kialakításához. 
 

5. 2 
 
 
 

6. A helyes szexuális 
kultúra 

 

A párkapcsolatok jelentősége a 
kamaszkorban. 
Egészséges és kulturált szerelem 
valamint szexuális magatartás 
jellemzőinek ismerete. 
Örömteli, harmonikus szexuális 
kapcsolat igénye. 
A másság elfogadása. 
A párkapcsolat az egyenjogúság és 
kölcsönösség jegyében működjön!  

A párkapcsolatok jelentősége, 
tudatosítása a kamaszkorban.  
Az egészséges szexuális kultúra 
megismerése.  
Alkalmazkodás egymáshoz. 
Felelősségvállalás képessége, 
szerepe. 
Egymás tisztelete. 
A családtervezés alapja! 

 
 

Téma Tartalom Fejlesztési követelmények 

1. 
 
 
 

Családon belüli 
konfliktusok 

Konfliktusok kialakulásának 
felismerése, megélése és 
kezelése a családon belül.  
Kamaszkori konfliktusok 
fontossága, kezelése. 
Konfliktusok – (saját magammal, 
családtagokkal, barátaimmal, 
másokkal, csoporttokkal, a 
„világgal”).  
Konfliktuskezelő technikák 
megismerése. 
 

Legyenek képesek felismerni a 
„veszélyt hordozó” magatartási 
jellemzőket, konfliktusokat. 
Legyenek képesek értelmezni 
és felismerni a családi 
élethelyzetekben kialakuló 
konfliktusokat, típusait és 
annak konfliktuskezelő 
megoldási lehetőségeit. 

2. 
 
 
 

Szenvedélybetegségek 
hatása a családi életre 

Alkohol, drog, szerencsejáték, 
internetfüggőség veszélyeinek 
felismerése és hatása a család 
mindennapi életére. 
Ismerjék a segítségnyújtás, 
problémamegoldás lehetőségeit 
családon belül és azon kívül is 

Ismerjék fel a 
szenvedélybetegségekre utaló 
jeleket, tudják annak 
veszélyeit.  
Legyenek tájékozottak a 
szenvedélybetegségek 
kezeléséről és a 
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(pl. Lelki segítségnyújtás, 
Drogambulancia, Rendőrség)  

segítségnyújtás lehetőségeiről. 

3.  
 
 

Kapcsolatok és 
munkamegosztás a 

családban 

Családtagok önmagukhoz és 
egymáshoz való viszonyainak 
alakulása. 
A család életének szervezése 
időben és térben, a feladatok 
megosztása, a családban 
betöltött szerepek szerint. 
Tudjanak reális döntéseket hozni, 
ésszerűen tervezni. 
 

Tiszteljék egymást a család 
tagjai! 
Rendelkezzenek megfelelő 
ismeretekkel a harmonikus, 
szeretetteljes, ideális családi, 
élet kialakításáért. 
Legyenek toleránsak és 
empatikusak egymással. 
Tudják felosztani a családi élet 
feladatait, munkafolyamatait a 
szerepek szerint. 
 

 
 
 

Téma Tartalom Fejlesztési követelmények 

1. 
 
 

Családtervezés, 
párválasztás 

Párválasztás, párkapcsolatok 
jelentősége, szerepe, kialakulásuk 
folyamata. 
Tudatos, felelősségteljes 
gondolkodás, tervezés az önálló 
élettervekről, életcélokról, 
családtervezésről, 
családalapításról. 

Érzelmi és testi érettség 
fontossága egy párkapcsolatban  
Felelősségvállalás, 
együttműködés fontossága.  
Kompromisszum készség és 
konszenzus a két fél között. 
Tudatos, felelősségteljes 
családtervezés. 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

Házasság,  
a családi otthon 
megteremtése, 
gyermekvállalás 

Egészséges párkapcsolatok és a 
családalapítás.  
Emberi kapcsolatok őszintesége, 
érzelmi kölcsönösség a 
kapcsolatban.  
Házasság, családalapítás 
fontossága, felelőssége, jellemzői. 
Válások, csonka családok. 
Elkötelezettség, tisztesség, hűség. 
Családi otthon megteremtése, 
célja, szerepe, módja és 
fontossága a család életében.  
Az otthon, a családi élet helyszíne, 
élettere. 
Ismerjék a gyermekvállalással járó 
feladatokat, kötelességeket és 
felelősséget. 

Egymás iránti kölcsönös 
elfogadás, tisztelet, támogatás 
igénye. 
Ismerjék az „otthon” szó 
jelentését, szerepét, az 
otthonteremtés módjait, 
fontosságát. 
Tolerancia alkalmazása a család 
tagjai között az együttélés 
során. 
Ismerjék és legyenek tisztában 
a családalapítás és a 
gyermekvállalással járó 
feladatokkal, felelősséggel. 
Ismerjék a társadalom 
elvárásait az egyénnel és a 
családdal szemben. 
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3. 
 
 
 
 
 

Családi gazdálkodás 

A család megtakarításainak 
lehetőségei.  
A család jövedelmi viszonyai, 
költségvetése és annak tervezése. 
A gyermeknevelés költségei. 
A hitelek és hatásaik a család 
gazdálkodására, anyagi 
helyzetére. 
A háztartási napló összetevőinek 
és vezetésének ismerete: anyagi 
kiadások, a takarékosság 
lehetőségei. 
 

Ismerjék és tudatosuljon a 
diákokban, hogy a család 
mindennapi életének 
szervezése, vezetése, anyagi 
biztonsága milyen felelősséggel 
jár minden családtag számára. 
Legyen ismeretük a 
munkanélküliségről, és a 
családra gyakorolt hatásáról.   
Tudják tervezni és szervezni 
felelősséggel a család kiadásait, 
életét.  
Tudatos gazdálkodás a 
családban: bevételek-kiadások 
összhangba hozása. 

 
 
Módszertani javaslatok: 
 
Tanári előadás, tanulói kiselőadás, csoportmunka, irányított beszélgetés, vita, 
információgyűjtés, helyzetgyakorlat, szituációs játék, kérdőív (teszt) kitöltése, filmvetítés. 
 
 
Ajánlott irodalom: 
 
Poór Bertalan: Család 
Kun Erzsébet: Családmesék 
Lapis Ágnes: Érték és nevelés  
Buda Béla: Párválasztás 
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4.2.7 Testi és lelki egészségre nevelés 
 
Az Egészségtan az ember egészségének megőrzésével, megvédésével és fejlesztésével 
foglalkozik, tanulmányozza a környezetnek az emberre gyakorolt hatását és az egészséges 
életmód követelményeit. 
 
Az egészség a szervezet és a környezet közötti dinamikus egyensúly állapotát fejezi ki: testi-
lelki egészség 
 
Feladat: 
 Az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető, de 
tudományos ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása. 
 Megtanítani, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására 
magatartási alternatívákat ajánlani, megtanítani a megfelelő egészségvédő magatartásra, 
gyakorlással, segítéssel, példamutatással. 
 Motiválni, ösztönözni a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak 
megtartására, közös véleményformálással, támogató tanácsadással is! Segíteni mind az 
egészségeseket, mind a betegeket az egészségvédő öntevékenységben, az egészséges 
életmód kialakításában, a döntési alternatívák kidolgozásában, és a helyes döntések 
megvalósításában. 
 Az egészség a nemzetgazdaság fejlődésének szükséges feltétele, ezért nem kizárólag 
az emberek egyéni tulajdonának tekinthető, hanem nemzeti kincsnek, tehát erőforrásnak. 
 Az egészség legfontosabb értékünk, mely nem csupán a betegség, rokkantság hiányát 
jelenti, hanem a teljes fizikai, mentális, szociális jóllétet. 
 Az egészség - az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mai meghatározása szerint - nem 
egy statikus állapot, hanem állandó mozgásban, változásban lévő kiegyenlítődésre törekvő 
folyamat, amely a szervezeten belüli összhangban, illetve az egyén és természeti-, társadalmi 
környezete közötti dinamikus megértsék és növeljék befolyásukat a saját egészségük 
meghatározói felett, annak érdekében, hogy egészségük jobb legyen. Az egészségfejlesztés 
újdonsága a kulcsterületeken alkalmazott stratégiában van. A fő hangsúly a közösségek 
szerepére, az egészségesebb életmódok kialakítására, az egészségesebb választás 
lehetőségének megteremtésére kerül, ezzel az egészséget helyezve gondolkodásunk 
középpontjába a betegségközpontú gondolkodással szemben! 
Az egészségfejlesztés a következő kulcsterületeken valósul meg: 
- család és gyerekvédelem,  
- lelki egészség,  
- szexuális magatartás és egészség,  
- szájhigiénia,  
- szív- és érrendszeri betegségek,  
- daganatos betegségek,  
- balesetek. 
  
 



. 

A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2020. 

. 

 

 

 
 

61 

5-13. évfolyam: 
 

Témakör és tananyag 
Fogalmak, 
folyamatok, 
összefüggések 

Tanulói 
tevékenységek 

Szemléltetés, 
módszerek 

A táplálkozás 
A reformtáplálkozás 
megismertetése: 
-napi ötszöri      
étkezés,  
-változatosság,  
-az életkornak és 
energia-
felhasználásnak 
megfelelő, tápláló 
étrend,  
-üdítő italok helyett 
víz fogyasztás!  -
Példák az egészséges 
étkezésre. 
 
 
 
 
 

 
-Komplex 
szénhidrátok, 
-rostanyagok – teljes 
őrlésű gabonák, 
-zsírfogyasztás  
csökkentési módok 
(pl. kevesebb vörös 
hús, több hal és 
szárnyas!) 
-Telített és telítetlen 
zsírsavak. -Koleszterin. 
-Magas és alacsony 
cukortartalmú 
ételek,"rejtett 
cukrok", (tejcukor, 
gyümölcs-cukor stb.) 
-A cukorfogyasztás, 
mint "üres kalória" 
 
 
  

 
Étlaptervezés, menü-
összeállítás: 
-Amiben sok zöldség, 
gyümölcs és gabona-
termék van. 
-Zöldségek 
csoportosítása vitamin 
és rosttartalmuk 
alapján. 
-Tej- és tejtermékek 
csoportosítása 
zsírtartalmuk alapján. 
-Ételek csoportosítása 
cukortartalmuk 
alapján. 
 

 
-Ételcímkék, kártyák, 
-Applikációs feliratok: 
étkezéssel összefüggő 
betegségek. 
-Adattáblázatok a 
szakszerű étrend-
készítéshez. 
-Minták az egészséges 
étrendhez.  
Plakátkészítés, 
csoportmunkában, 
előadás, külső előadó 
(ANTSZ) 
 

Mozgás és prevenció 
-A mozgás szerepe az 
egészség 
megőrzésében.  
-A mozgás = élet! - 
alapvető igény! 
-A mozgás és a sport 
szerepe: erőnövelő, 
állóképesség és 
ügyesség fokozó, 
keringés és légzés-
javító, személyiség 
fejlesztő, stb 
  

 
 
- A mennyiségileg és 
minőségileg is 
megfelelő mozgás 
összefüggése a 
tanulók 
növekedésével, 
egészségével, 
képesség- 
fejlesztésével. 
-Optimális 
terhelhetőség 
és edzettség, testtatás 

 
 
-Előzetes 
gyűjtőmunkák: 
Milyen betegségek 
forrása lehet a 
mozgás-szegény 
életmód? 
-Információk, képek 
gyűjtése erőnövelő, 
állóképességet és 
ügyességet fokozó 
sportokról. 
-A rendszeresen 

 
 
-Applikációs képek a 
különböző sportokról, 
olimpiai bajnokainkról, 
teljesítményeikről, 
csapat-sportokról. 
-Adatok a mindennapi 
mozgások kalóriai- 
gényéről. 
-Tesztlapok kitöltése 
Tanulói gyűjtőmunka, 
élménybeszámoló egy 
meghívott 
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Témakör és tananyag 
Fogalmak, 
folyamatok, 
összefüggések 

Tanulói 
tevékenységek 

Szemléltetés, 
módszerek 

 
 

és 
testmozgás 
összefüggése. 
-A táplálkozás és a 
mozgás összefüggése. 
 
-Tevékenységváltás. 
-A sport és a testi-lelki 
egyensúly 
összefüggése. 
 
 

sportolók beszámolója 
a mozgás 
pozitív hatásairól 
 
. 

élsportolóval. 
 

Mozgás és személyes 
higiéné 
 
-A rendszeres test-
mozgás szerepe az 
egészség 
megtartásában. 
-A rendszeres mozgás 
és az ehhez tartozó 
terhelés nemcsak 
lehetőség, hanem 
szükséglet a megfelelő 
növekedés, a 
szervezet edzése, 
ellenállóképességé-
nek javítása, a 
személyiség értékes 
vonásainak 
gyarapítása 
érdekében. 
-Személyi 
higiéné, fogalmak.  

 
 
-A rendszeres 
testmozgás 
megtervezése: 
a)a tartós teljesítő-
képességet (pl futás, 
kerékpározás,korcsoly
ázás és az általános 
állóképességet fokozó 
mozgások)  
b)gyorsaságot és 
ügyességet fokozó 
mozgások: pl. 
labdajátékok  
c)izületi 
mozgékonyság 
edzése:pl. 
ugrókötelezés, ping-
pongozás  
-Óvakodni kell a 
túlterheléstől! 
Terhelhetőség 
összefügg a 
növekedéssel és az 
edzettséggel! 

 
 
-Rekreációs totó 
kitöltése. (Témája 
lehet a mozgás és az 
egészség 
összefüggése) 
-Előzetes feladatok 
kiértékelése - egy hét 
alatt ki, mit sportolt, 
mennyi ideig, hol, 
kikkel? 
-Tanulói  beszámolók 
edzési élményekről. 
-Beszámolók, 
kiselőadások: "A 
személyi higiéné 
elengedhetetlen 
követelményei" 
címmel  

 
 
-Applikációs képek, 
fogalmak, pl. 
-Kondíció és ennek 
legfontosabb elemei: 
   -állóképesség,  
    -erő,  
   -gyorsaság,  
   -ügyesség. -
Sportjeleneteket 
ábrázoló fotók.  
-Fiúk és lányok 
testápoló szerei. 
Kozmetikai szerek. 
-Fertőtlenítőszerek  
Tanulói 
gyűjtőmunka,ven-
dégelőadó. A 
kerékpározás,  
futás, 
túrázás, 
korcsolyázás,és egyéb 
testmozgás 
népszerűsítése. 
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Témakör és tananyag 
Fogalmak, 
folyamatok, 
összefüggések 

Tanulói 
tevékenységek 

Szemléltetés, 
módszerek 

Táplálkozás: 
 
-A különböző tájak, 
népek étkezési 
szokásainak, 
étrendjeinek (pl. 
mediterrán étrend) 
megismerése. 
-A mindennapi 
étkezést az emberre 
jellemző sajátosság is 
szabályozza: az ízlés. 
-Gasztronómiai 
ismeretek. 
 
 

 
 
-Étkezési kultusz: 
szertartásosság, 
fogások száma, ételek 
elrendezése. 
-Sajátos étkezési 
kultúrák keletkezése. 
Pl. kínai : Ne csak a 
gyomor, de a szem, az 
orr is jóllakjon! 
-Az egyes étkezési 
kultúrák az idők 
folyamán hatnak  
egymásra, pl. 
Európában 
elterjednek a 
különböző 
fűszerek, élvezeti 
cikkek. 
 

 
 
-Tanulói 
gyűjtőmunkák, 
pl.: "5 kontinens 
étkezési szokásai és 
ízei." 
-"Európa étkezési 
kultúrája az ókortól 
napjainkig" 
-"Receptek Ny-ról, 
K-ről, É-ról és D-ről” 
-A magyar és más 
népek ételeinek 
összehasonlítása az 
egészséges 
táplálkozás 
szempontjából. 
 
 

 
 
-Ételfotók. 
-Receptek. 
-Szakácskönyvek. 
-Ismeretterjesztő 
könyvek 
és szakirodalmak a 
táplálkozásról. 
Ételkóstoló 
(reformtáplálkozás), 
Tesztlapok kitöltése. 

Elemi elsősegély 
nyújtási ismeretek és 
gyakorlatok 
 
-Az elsősegély nyújtás 
célja, balesethelyszín 
tennivalói.  
-A sérülések fajtái, a 
sérültek állapotának 
vizsgálata. -Tennivalók 
baleset esetén. 

 
 
 
-Stabil oldalfekvés, az 
ájulás fajtái, 
tennivalók, 
újraélesztés szabályai 
- Fogyatékosság: 
 a fejlesztés 
alapfeltétele a 
folyamatos pozitív 
megerősítés!. 

 
 
-Beszámolók: 
esetleges saját 
tapasztalatokról.. 
Problémafelvetés 

 
 
 
-Sebkötözés fajtáinak 
bemutatása, törések 
rögzítése, rugalmas 
pólya alkalmazása. 
Mentőtiszt  gyakorlati 
bemutatója.kiselő-
adás. 
 
 
 

Káros szenvedélyek, 
szokások,drog 
prevenció 
 
-A függőség válfajai és 
fokozatai, társadalmi 
megítélésük.  
-A drog hatása a 

 
 
 
 
-Veszélyeztetett 
korosztály: 16 év 
körüli fiatalok, 
kíváncsiság, 

 
 
 
 
-Feladatlap: Tévhitek 
és tények a 
drogfogyasztásról. 
-Csoportfeladatok. 

 
 
 
 
-Gyűjtött reklámok 
legális drogokról. 
-Transzparens 
táblázatok a használt 
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Témakör és tananyag 
Fogalmak, 
folyamatok, 
összefüggések 

Tanulói 
tevékenységek 

Szemléltetés, 
módszerek 

szervezetre: testi és 
lelki függőség. 
Társadalmi 
kirekesztettség. 
 

próbálkozás. 
-Elvonási tünetek. 
A szervezet 
tűrőképességének 
növekedése  

-Lehetséges-e 
öngyógyítás? 
-Miért nagyon 
veszélyesek az utcán 
árult drogok?  

drogokról, az általuk 
okozott fizikai 
tünetekről.  
Gyűjtőmunka,tanulói 
információgyűjtés, 
előadás (  a 
Drogambulancia 
munkatársa 
segítségével) 
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Témakör és tananyag 
Fogalmak, 
folyamatok, 
összefüggések 

Tanulói 
tevékenységek 

Szemléltetés, 
módszerek 

A testkép 
 
-A testi fejlődés 
általános 
törvényszerűségei. -A 
test változásai a 
serdülő-korban. 
-A testkultúra, 
testápolás. 
-A külső megjelenés 
összetevői, jelentése 
és hatása. 
-Ápoltság és tisztaság. 
-Öltözködés: 
testvédelem, 
esztétikai hatás 
-A külső megjelenés 
jellemzi az embert! 
 

 
 
-Testünk tagolódása. 
-Fejlődési szakaszok 
és változások 
(növekedés, érés, 
formálódás) 
-Testarányok. 
-A fejlődés külső és 
belső tényezői. 
-A testi változások és 
a viselkedés 
összefüggése. Saját 
testkép helyes 
kialakítása - és 
összefüggése a 
környezettel. 
-A tisztaság az 
egészség 
feltétele.(Test, 
ruházat, környezet) 
-Bőrápolás, 
kamaszkori 
bőrproblémák. 
Bőrtípus és bőrápolás 
összefüggése. 
Napozás. 
-Fog- és szájápolás. 
Hajápolás és 
hajviselet, körömá-
polás.  (Vegyi 
anyagok: festékek 
stb.) 
 

 
 
-Feladat: Testsúly- és 
magasságváltozá- sok 
folyamatos, 
rendszeres 
regisztrálása, lányok, 
fiúk adatainak 
összehasonlítása, a 
különbségek okainak 
keresése és 
magyarázata. Közös és 
eltérő tulajdonságok 
gyűjtése - egyediség! 
énkép. 
-Feladat: Mi a víz 
szerepe 
testkultúránkban? Mi 
a különbség pattanás 
és mitesszer között? 
Mi a bőrgombásodás 
oka? - hogyan lehet 
megelőzni? 
-Mi határozza meg 
öltözködésünket? 

 
 
-Táblázatok, 
grafikonok. 
-Kiállítás a tanulók 
testi változásait 
igazoló 
gyermekfotókból. 
-Tisztálkodási 
eszközök. -
Testápolószerek. –
Fertőtlenítőszerek 
Ismeretterjesztő film a 
táplálkozási 
zavarokról. 
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Témakör és tananyag 
Fogalmak, 
folyamatok, 
összefüggések 

Tanulói 
tevékenységek 

Szemléltetés, 
módszerek 

Tájékozódás szexuális 
kérdésekben. 
 
-Szerelem és 
párválasztás. 
-Családtervezés és 
fogamzásgátlás. 
-Férfi és női nemi 
betegségek. 
-Az abortusz erkölcsi, 
kulturális és vallási 
vonatkozásai.  
-Abortusz fogalma 
-Az abortusz 
veszélyessége, 
lehetséges 
szövődményei, lelki 
következményei.  
-Vallási szemszögből: 
az élet elpusztítása 
bűn! 
 
 

 
 
 
-A testi érettség és az 
érzelmi érettség. 
-A házasság alap-
feltétele: a kölcsönös 
szerelem.  
-A menstruációs ciklus 
és a terhesség 
 összefüggése. -
Fogamzásgátlás: 
    - mechanikus, 
    - hormonális, 
    - önmegtartóztató 
      módszerek. 
-Fluor, herpesz, kankó, 
AIDS, szifilisz stb. -
Összefüggések: 
Illegális abortusz – 
anyák halála, 
abortusz, tájékozat-
lanság a  fogamzás-
gátlással 
kapcsolatban. 
-abortusz: gazdasági 
helyzet. 
-Az abortuszt 
szabályozó törvények 
és erkölcsök az adott 
ország nemzeti 
örökségét tükrözik. 
 

 
 
 
-Feladatlap: Tények és 
hamis informá-ciók a 
szexualitásról. 
-Előzetes     
gyűjtőmunka az 
AIDS-ről: 
-Mi az AIDS? Melyek 
az ezzel együtt járó 
betegsé-gek? Hogyan 
lehet elkapni, 
megelőzni, 
gyógyítani? 
-Feladat: Mit 
jelentenek az alábbi 
fogalmak: porno-
gráfia, pedofília, nemi 
visszaélés, nemi 
erőszak, vérfertőzés? 
-Feladat: Mit jelent a 
szexualitás szem-
pontjából, hogy az 
ember nemcsak 
biológiai, de kulturális 
lény is? 
-Az abortusznak 
lehet-e következ-
ménye a későbbi-
ekben a nő szexuális 
életének zavara? 
-Miért mondhatjuk, 
hogy a fogantatás 
megelőzésének 
megismerése nagyon 
fontos a lányok és fiúk 
életében? 
 

 
 
 
-Döntési modell 
felhasználása adott 
szituációhoz. (Milyen 
döntést kell hozni a 
szerep-lőknek? Mit 
jelent a felelősség-
vállalás az adott 
esetben?) 
-Táblázatok. 
-Transzparensre 
másolt táblázatok, pl.: 
legális abortusz 
arányok a nők kora 
szerint. 
-Hazai abortusz 
adatok. 
-Szemelvények az 
abortusz megíté-
léséről (vallási, 
társadalmi szem-
szögből - Világ 
Helyzete 1991) 
Meghívott előadó 
tájékoztatásával. 
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Témakör és tananyag 
Fogalmak, 
folyamatok, 
összefüggések 

Tanulói 
tevékenységek 

Szemléltetés, 
módszerek 

Az emberi szexualitás 
  
-A biológiai nem és a 
kultúra. 
A biológiai nem 
meghatározói: 
    -kromoszómális,  
    -hormonális,  
    -genitális.  
-A testi fejlettség 
megelőzi a társa-dalmi 
érettséget. Az érés 
hatására megnő a 
külső nemi szer-vek 
mérete, formá-lódik a 
testalkat, megváltozik 
a viselkedés. -
Szexuálhigiénia 
lányoknál, fiúknál. 
 
  

 
 
 
-Nemi szervek, nemi 
hormonok. 
-A nemhez illő 
viselkedés-formák 
elsajátítása, lelki 
beállítódásunk 
tanulási folyamat 
eredménye.   
-Fiúk jellemzői: 
erotikus fantá-
ziaálmok, mere-vedés, 
magömlés. 
   
-Lányok jellemzői: 
menstruáció, mell-
feszülés, érzékeny-
ség. 
-Petting, masztur-
báció. 

 
 
 
-Feladatok: Mit kell 
tenni az egészséges 
nemi élet kialaku-lása 
érdekében? 
(óvakodás az 
állandósult nemi 
izgalmaktól, a nemi 
túlzásoktól, a 
felelőtlen kapcso-
latoktól, a fizikai, 
kémiai, biológiai 
ártalmaktól.) 
-Mik a serdülőkori 
szexuális önnevelés 
eszközei? (Önuralom, 
a szenvedélyek 
korlátozása egyben 
jellemformáló is!) 
 
 

 
 
 
-A női és a férfi 
szaporító szerv-
rendszer falitáblája. 
-Transzparens: 
-Az ivarsejtek és a 
nemi mirigyek 
károsodásának okai 
(sugárártalom, 
alkoholizmus, 
fertőzések, ütés, 
zúzódás stb.) 
Védőnő előadása. 

Stressz kezelésének 
módszerei: 
 
-Hogyan látnak minket 
mások? Jellegzetes 
kamasz-kori 
problémák megoldási 
módjai, technikái.  
-A személyiség-
fejlődés megnyil-
vánulásai: 
      - önállósodás,  
      - eredetieskedés. 
- egyénieskedés- 
szélsőséges 
viselkedés. 
-A serdülés az 
önismereti 
érzékenység állapota. 

 
 
 
-A serdülés kezdetén 
(a passzív szakasz-
ban) gyakran testi és 
szellemi lustaság, a 
munka alóli kibú-  
  
vás jellemzi kama- 
 szokat. Abbahagy- ják 
a sportolást, szívesen 
heverész-nek, 
mosakodást is 
"elfelejtik"   
  
A nyugtalan szakasz: a  
hormon-termelés hat 
a központi idegrend-

 
 
 
-Feladat: Mi 
foglalkoztatja ilyenkor 
leginkább a serdülőket 
( saját tulajdonságai, 
belső történése-
i)Miért gondolják, 
hogy érzéseiket senki 
nem érti meg, hogy 
túlzása  viszik a 
szórakozást? 

 
 
 
-Milyennek látnak 
mások című portré 
kiállítás. 
-Fogalmazás: Fiam/ 
Lányom a kamasz-kor 
küszöbén címmel. A 
jóga szerepe a testi-
lelki  
egészség 
megőrzésében. 
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Témakör és tananyag 
Fogalmak, 
folyamatok, 
összefüggések 

Tanulói 
tevékenységek 

Szemléltetés, 
módszerek 

(Mérei F.) 
 
 

szerre:  ingerlé-
kenység, izgatott-ság, 
indulatosság. Nagy 
barátságok és   
szenvedélyes  
veszekedések.  
-Kortárskapcsolatok 
    
  

Káros szenvedélyek: 
 
 Alkohol, ,dohány-zás, 
drogok:: 
-Mi az alkohol?  
-Ki az alkoholista? Az 
alkoholfo-gyasztás 
okai, (rövid, és hosszú 
távú), hatása a testre, 
egészségká-rosítás! 
-A dohányzás 
története. A 
dohánynövény 
hatóanyaga: a nikotin, 
mint drog. 
-A dohányzás rövid és 
hosszú távú hatása a 
szervezetre, és a 
serdülőkére. 
-A szenvedélybeteg-
ségek közös voná-sai: 
drogfogyasztók 
szervezetük élettani 
és pszichikai műkö-
dése és viselkedése és 
gondolkodása 
megváltozik. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
-Az alkoholizmus 
hatása a családra   
társadalomra.  
-Az alkoholizmus 
fokozatai: - kipróbálás, 
rendszeres ivás, 
szenvedélyszerű és 
függőség.   
-Pozitív énkép kizárja 
az alkohol-izmust! 
-Dohány és nikotin 
öszszefüggése.  
-A cigaretta káros 
anyagainak 
összefüggése az egyes 
betegségek 
kialakulásával. -
Drogfüggőség. -
Passzív dohányzás 
-Egyéni felelősség -
Kockázatvállalás. 
-Tűrőképesség. -
Drogtúladagolás: 
Veszélyesek 
önmagukra és a 
társadalomra. -
Drogélvezet és  
erkölcsi züllés 
összefüggése. Az 
egyéni és csoportos 

 
 
 
-Bizonyító kísérle-tek: 
Alkohol hatása a  
csírázó magvakra 
- Szituációs játék: 
a szülők észreve-szik, 
hogy gyerme-kük 
dohányzik.  
-Feladatlap kitöltése 
-Antireklám készí-tése  
- A drogok csopor-
tosítása, közös  
tulajdonságaik 
megállapítása 
-A függőség kia-
lakulásának és 
jeleinek felsorolása, 
előzetes gyűjtő-
munka és videófilm 
alapján 
-Az egyes drogok-hoz, 
betegségekhez, 
egészségügyi veszé-
lyek hozzárendelése 
 

 
 
 
-Tanulói rajzok: az 
alkohol története 
-Az alkoholizmussal 
összefüggő 
betegségek gyűjtése. 
Bemutatása 
-Gyűjtőmunka: a 
dohányzás okai, 
hatásának következ-
ményei 
-Kísérletek: a nikotin 
méreg 
-Drogcsaládfa 
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Témakör és tananyag 
Fogalmak, 
folyamatok, 
összefüggések 

Tanulói 
tevékenységek 

Szemléltetés, 
módszerek 

drogozás oka: 
kísérletezés, tapasz-
talatszerzés, dac, 
lázadás stb. 
Elkerülés lehető-ségei: 
pozitív énkép, lelki 
egészség erősí-tése. 
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4.2.8 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 
A foglalkozás típusa: tematikus 
Éves órakeret: 10 óra 
 
Órakeret évfolyamonként: 

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 2 2 2 2 1 1 

 
A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás 
megfelelő módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. A szűkebb és 
tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes feladatvállalás fontos 
személyiségfejlesztő hatással bír. Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, 
megszilárdítása fontos nevelési feladat: a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető 
velejárója. 
A kollégium - mint szintér - különösen alkalmas arra, hogy erősítse a tanulók és közösségeik 
iránti felelősséget, bizalmat, segítőkészséget és elősegítse a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók életvezetési és iskolai sikereit. 
 

5-8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13-14. évfolyam 

Téma Tartalom Fejlesztési követelmények Módszerek 

Társadalmi 
felelősségvállalás 
és szolidaritás 

Csoporttudat, 
egymásért érzett 
felelősség 
kialakítása 

 

Ismerje meg a társadalmi 
felelősségvállalás fontosságát 
a másokért érzett szolidaritás 
jelentőségét.  
Alakuljon ki a tanulókban a 
szociális érzékenység. Legyen 
nyitott a fogyatékossággal 
élők iránt.  
Legyen képes a segítő munka 
lényegének és 
jelentőségének 
felismerésére. 

Tanári előadás 
 
Csoportmunka 
 
Irányított 
beszélgetés 
 
Egyéni/csoportos 
tanulói kiselőadás 
 
Tanulói 
információgyűjtés, 
könyvtárhasználat 
 
Kommunikációs 
gyakorlatok 
 
Szituációs játékok 
 
Kapcsolatépítő 
gyakorlatok 
 
Önálló 

Önkéntes 
feladatvállalás 
másokért 

Segítségnyújtás és 
egymás iránti 
figyelem a 
mindennapokban 
 

Tudatosuljon a tanulókban az 
együttműködés és az 
egymásra figyelés fontossága.  
Legyen képes felelősséget 
vállalni másokért. 
Legyen motivált önkéntes 
feladatvállalásra a hátrányos 
helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű társak 
iránt.   

Összetartás és Segítőkészség, Legyen képes a „másság” 
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együttérzés egymásra utaltság, 
figyelem a közös 
dolgokra 
 

elfogadására - az empatikus 
képesség és a tolerancia 
fejlesztése. 
A szolidaritás és az 
összetartás érzésének, a 
problémamegoldó, segítő 
magatartásnak a kialakítása, 
fejlesztése és erősítése. 
Lehetőségeihez mérten 
érezze kötelességének az 
együttműködést. 

gyűjtőmunka 
 
Kérdőív/Teszt/To-
tó 
 
Esettanulmány 
 
Helyzetgyakorla-
tok 
 
Hasznos 
weboldalak, civil 
szervezetek 
bemutatása 
 
Filmek, videók: 
elemző 
témafeldolgozás 
 
Életvezetési 
játékok 
 
Szituációs játékok 
 
Intézmény- 
látogatás 
 
Vendégelőadó: 
segítő szakember 
és/vagy 
egy civil szervezet 
önkéntese 

Embertársaink 
iránt érzett 
felelősség 

A 
fogyatékossággal 
élő emberek iránti 
érzékenység 
fejlesztése 

 

Ismerje meg a 
fogyatékossággal élők sajátos 
igényeit, élethelyzetét. 
Alakuljon ki a tanulókban az 
empátia, a nyitottság, a 
szolidaritás és a segítő 
magatartás a 
fogyatékossággal élők iránt. 
Tudatosuljon a tanulókban, 
hogy a beteg, sérült, 
fogyatékossággal élő 
embereken kötelessége 
segíteni. 

Embertársaink 
iránt érzett 
felelősség 

A kollégiumban és 
Veszprémben 
végezhető 
önkéntes munka 
lehetőségei és 
jelentősége 

 

Legyen motivált önkéntes 
feladatvállalásra a hátrányos 
helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű 
embertársak iránt és az 
önkéntes munka tapasztalati 
úton való megismerésére.   

 

A témák kibontása, a javasolt módszerek alkalmazása a tanulócsoport összetételének, 
életkori sajátosságainak, a tanulók személyiségjegyeinek ismeretében a csoportvezető 
nevelőtanárok által differenciáltan történik. 
 

Javaslatok a témák kibontásához: 
 
A hátrányos helyzet fogalma, mit értünk halmozottan hátrányos helyzeten 
Mit jelent fogyatékossággal élni? 
A fogyatékosság típusai, a helyes szóhasználat (használható, ill. a kerülendő, esetenként 
sértő kifejezések) 
Hátráltató tényezők a fogyatékossággal élők életében 
A fogyatékossággal élő emberek életvezetési problémái 
A mozgássérültek világának megismerése, segítésük módjai, lehetőségei 
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Az önkéntesség fogalma, formái  
Beteg, idős emberek élethelyzetének megismerése, segítési lehetőségek 
Az önkéntes munka során megismert élethelyzetek bemutatása 
Híres fogyatékossággal élő művészek, sportolók 
Filmek vetítése (javaslatok a Filmtárban) 
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4.2.9 Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 

A foglalkozás típusa: tematikus 
Éves órakeret: 12 óra 
 
A foglalkozás évi órakerete évfolyamonként 
 

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 2 2 2 2 2 2 

 
Bevezető: 
 
A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet 
megóvásának. A kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 
takarékosan es felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Fel kell 
készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek es jogok gyakorlására, 
környezet védelmet elősegítő tevékenységekre, közös cselekvésekre. 
 
 Fejlesztési követelmények, 9–14. évfolyam: 
– Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a 
környezetre káros tevékenységeket, es kerülje is el ezeket. 
– Legyen képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is 
figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külsőkörnyezetet. Ne hagyja figyelmen kívül 
személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat. 
– Részesítse előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat. 
– Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára, melyekben hasznosítsa a 
különböző tantárgyakban tanultakat. 
– Legyen felkészülve arra, hogy érvelni tudjon a környezetvédő megoldások mellett. 
– Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése. 
 
 

Javasolt témák Fejlesztési célok Tartalom Módszerek 

Nemzeti és helyi 
természeti értékeink 
megismerése 

Az ember és a 
természet 
harmonikus 
együttélésének 
közvetlen 
megismerésén át a 
tanulók váljanak 
érzékennyé saját 
környezetük állapota 
iránt. Cél, hogy az 
esztétikai élmény 
nyújtása során váljon 

Az ember és a 
természet 
harmonikus 
együttélésének 
bemutatása, 
szemléltetése. 

Rövid kirándulás, 
séta a városban.  
/történelmi 
építmények, 
gondozott kertek, 
virágosított közterek 
és parkok/ 
Filmvetítéssel, 
diavetítéssel 
egybekötött előadás, 
projekt, vagy egyéni 
munka során 
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belső igényükké a 
természet, az 
egyetemes és a 
kulturális örökség 
védelme. 

ismerkedés 
Magyarország 
Nemzeti Parkjaival 

Szelektív 
hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, 
ökotudatos 
magatartás 
 

Ismerjék meg a 
tanulók a környezetre 
káros anyagokat és 
tevékenységeket, 
valamint az 
újrahasznosítás 
különböző 
módszereit. 
Életvitelükbe épüljön 
be a szelektív 
hulladékgyűjtés 
szokásrendszere. 
Készüljenek fel a 
környezettudatos 
döntések 
meghozatalára és az 
aktív, környezetéért 
felelősséget érző, s 
azért tenni is akaró 
felnőtt életre.   

Az urbanizált 
fogyasztási szokások 
megismerése, 
felmérése. A 
szelektív 
hulladékgyűjtési 
módszerek.  
A leggyakrabban és 
legtipikusabban 
előforduló környezeti 
szennyezések, a 
megelőzés és az 
elkerülés 
lehetőségeivel. A 
hulladék különböző 
újrahasznosítási 
lehetőségei, 
módszerei.  

Elméleti és 
gyakorlati 
bemutatás. 
Esettanulmány, 
elemző, tényfeltáró 
beszélgetés. 
/hulladékudvar, 
hulladéksziget/ 
 Kisfilm, egyéni 
beszámoló vagy 
projekt munka. 

 
 
 
 
 

Javasolt témák Fejlesztési célok Tartalom Módszerek 

Energiatakarékosság, 
és környezetterhelés 

Cél a 
környezetkímélő és 
hosszú távon is 
fenntartható 
takarékos életviteli 
szokások 
megismertetése és 
kialakítása. A helyes 
szemléletmód 
formálásával a 
környezetre 
legkevésbé terhelő 
magatartás 
kialakítása. A tanulói 

A megújuló és nem 
megújuló 
energiaforrások, 
azok környezetre 
gyakorolt rövid és 
hosszú távú hatásai. 
Környezetkímélő 
szokások és 
technológiák 
/energiatakarékos 
égők, passzív ház, 
napkollektor, 
szigetelés, 
víztakarékos 

Gyakorlati 
számítások végzése, 
az eredmények 
közös megbeszélése, 
értékelése. Kisfilm, 
esttanulmány 
elemzése, egyéni 
gyűjtőmunka, 
frontális 
megbeszélés. 
Csoportmunka, 
páros 
feladatmegoldás. 
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együttműködés 
során a diákok 
képessé válnak a 
kollégiumon belül, s 
azon kívül is a 
takarékos, 
felelősségteljes és az 
erőforrásokat 
tudatosan használó 
és beosztó életmód 
folytatására. 

csaptelepek,/ 
Az átlagember 
mindennapi életében 
is fontos 
takarékossági 
lehetőségek, 
rezsicsökkentő 
módszerek. 

Globális környezeti 
problémák 

A természeti 
környezet globális 
problémáinak 
megismerésén 
keresztül alakuljon ki 
a személyes 
felelősségen alapuló 
környezettudatos 
magatartás és 
életvitel. 

A Föld globális 
problémái, azok 
kiváltó okait. A 
megelőzés, az 
elkerülés és a 
helyreállítás 
különböző 
módszerei. 

Filmvetítéssel vagy 
diavetítéssel 
támogatott előadás, 
irányított 
beszélgetés, projekt 
munka, 
csoportmunka. 

 „Gondolkodj 
globálisan, cselekedj 
lokálisan” 

A tanulók legyenek 
képesek környezeti 
szempontokat is 
figyelembe véve 
alakítani a kollégium 
belső és külső 
környezetét. A 
gyakorlati 
tevékenység során 
tapasztalják meg a 
természet és az 
ember harmonikus, 
esztétikai élményt is 
nyújtó fenntartható 
együttélését. 

Környezetvédelmi 
feladataink a 
gyakorlatban. 
Parkosítás, 
udvarrendezés, 
dekorációs feladatok. 

Közös, 
környezetvédelmi 
tevékenység 
gyakorlati 
végrehajtása 
/esetleg a helyi 
környezetvédő 
egyesülettel/ a 
városban, ill. a közeli 
környéken. 
/hulladékgyűjtési 
akció, parkosítás és 
udvarrendezés, 
dekorációs feladatok 
a kollégiumban / 
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4.2.10 Pályaorientáció  
 

 
A kollégiumnak – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest -, átfogó képet 
kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket 
(szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 
képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják 
későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint 
képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell 
bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos 
magatartásmódokat és azok kezelését. A kollégium – a kollégium pedagógiai munkájával 
kapcsolatban álló iskolákkal együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi 
egyes kiválasztott szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló 
által választott életpályára való felkészülést. 
 
A kollégium rendelkezik olyan feltételekkel, melyek biztosítják a tanulók számára az 
öntevékenységet képességeik kibontakoztatásában, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 
megfelelő területeken. 
A különféle szakkörök, önképző körök lehetőséget biztosítanak nekik a pályaválasztás 
segítésében.  
Ezzel együtt a választott életpályára is felkészülhetnek.  
 
  

Időkeret:  

 

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 2 2 2 2 2 2 
 

5-14. évfolyam: 
 

Javasolt témák Fejlesztési célok Tartalmak Javasolt módszerek 

Képességek 
kipróbálása, 
versengés  

Saját képességeinek 
bemutatása, 
nyilvános szereplés 

Művészeti szemle, 
vetélkedők, szakkörök  

Egyéni felkészülés, 
konzultációk 

A kiválasztott 
szakmák 
megismerése.  

A pálya és a 
személyiség 
képességeinek 
összhangja 

Tájékozódás a FIT 
lehetőségeiben  

Kiscsoportos beszélgetés 
Egyéni kutatómunka 

Az önismeret 
fontossága  
  

Legyen képes 
felismerni az 
önismeret szerepét a 
helyes 
pályaválasztásban, 
ismerje saját 
képességeit. 

A kreativitás 
vizsgálata, a 
kreativitás fontossága. 
Az emberi 
megnyilvánulások 
érzékelése, 
értékelése. 

Csoportmunka 
Helyzetgyakorlatok 
Szituációs játékok  
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Mérlegelési 
képesség a saját 
lehetőségeit 
illetően, ismeretek a 
munka világáról.  
                       
 

Legyen képes 
mérlegelni saját 
pályaválasztási 
lehetőségeit.  
 

Erősségek, 
gyengeségek 
felmérése, ismerete 
Együttműködési 
készség, alkalmazkodó 
képesség, 
rugalmasság. 

Szituációs játékok 
Beszélgetés 
Csoportmunka 

Tájékozódási 
képesség a 
pályaválasztási 
dokumentumokban.  
A továbbtanulás 
lehetőségeinek 
megismerése. 

Tudjon önállóan 
tájékozódni a 
pályaválasztási 
dokumentumokban. 
 

Tájékozódás a 
pályaválasztás, 
pályaismeret 
dokumentumaiban, 
ismeretforrásaiban, 
eligazodás a 
pályaválasztási 
alapfogalmakban.  
                           
                       
 

Előadás 
Beszélgetés 
Az internet lehetőségeinek 
felhasználása. 

Az eredményes 
pályaválasztás lelki 
összetevőinek 
feltárása  

Személyes erősségek 
és 
gyengeségek 
felismerése. 
Legyen képes 
felismerni saját 
képességeit és 
kipróbálni 
azokat a valóságban. 
Döntésképesség 
erősítése, 
javítása  
 

Motiváció, érdeklődés, 
képességek, 
környezet. 
FIT tesztjeinek 
kitöltése. 

Tesztek kitöltése 
Csoportmunka 

Munkahelyi 
elvárások, 
feladatok.  
 
 
 
 
 
 

Legyen képes 
megérteni a 
munkahelyi 
feladatokat, 
elvárásokat.  
 

Viselkedéskultúra, 
protokoll ismeretek  

Csoportmunka  
Szituációs játékok 

Az álláskeresés 
technikái.  
  

Tudja alkalmazni az 
álláskeresés 
különböző technikáit, 
alakítsa ki a 

Az álláskeresés 
folyamata és 
technikái. A 
munkavállaló jogai, 

Helyzetgyakorlatok, 
szituációs játékok.  
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megfelelő 
kommunikációs 
stílust.  
 

kötelességei.  

A pályamódosítás 
lehetőségei.  

Tudatosuljon benne, 
hogy élete során 
többször 
pályamódosításra 
kényszerülhet, ezért 
is van jelentősége a 
folyamatos 
tanulásnak, 
önképzésnek.  

A pályamódosítás okai  
Választásunk 
értékelése  
Női karrierek  

Projektmunka  
Karrierterv készítése 

Munkaerő piaci 
lehetőségek.  

Rendelkezzen 
megfelelő 
ismeretekkel 
választott 
szakmájával, 
hivatásával 
kapcsolatban, 
munkaerő-piaci 
lehetőségeiről, 
munkavállalói 
szerepéről.   
 

Az élethosszig tartó 
tanulás mibenléte, 
lehetőségei. 
 
 

Kutatómunka 
Csoportos beszélgetés 

A szakmai 
önéletrajz elemei. 
Felvételi 
beszélgetés – 
tárgyalási 
technikák. 

Képes legyen 
hatékony életrajz 
írására.  
Rendelkezzen 
konkrét ismeretekkel 
a hatékony 
tárgyalásokhoz. 

Az álláskeresési 
technikák elsajátítása. 
A jó hirdetés.  
A munkaszerződés 
tartalma.  

Helyzetgyakorlatok 
Szituációs játékok  
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4.2.11 Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 

A foglalkozás típusa: tematikus 
Éves órakeret: 14 óra 
 
A foglalkozás évi órakerete évfolyamonként 
 

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 2 2 2 2 3 3 

 
A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismerésére a kollégium 
megfelelő helyet és lehetőséget biztosít a tanulók számára.  
Működése egyben megfelelő példát mutat arra, hogy miként kell és szabad a javakkal 
ésszerűen gazdálkodni, a fogyasztás szerkezetét a lehetőségekhez viszonyítva megfontolt 
módon kialakítani. Az egyéni és közösségi érdekek jól összehangolhatók a diák-
önkormányzati munka révén. Gyakorolhatók a döntés és a felelősség egymásra hatásából 
adódó helyzetek. A hektikusan változó (világ) gazdasági és környezeti klíma megtanítja a 
tanulókat nem pusztán az anyagi értékek fontosságára, hanem egy új erkölcsi szemlélet, 
fenntartható jövőkép kialakítására is.  
 
ÁLTALÁNOS CÉLOK 

 

 Képesek definiálni a gazdasági alapfogalmakat. 

 Fel tudják sorolni a piacok fajtáit, jellemezni azok tényezőit. 

 Képesek lesznek felismerni a háztartások jellemzőit, költségvetésének elemeit. 

 Össze tudják hasonlítani és jellemezni a vállalkozási formákat, és megmagyarázni a 
piaci verseny jelentőségét. 

 A tanulók értelmezni tudják a statisztikai alapfogalmakat. 

 Képesek lesznek alapvető statisztikai számításokat elvégezni, táblázatokat, 
diagramokat készíteni. 

 Meg tudják állapítani a vállalkozások jövedelmezőségét befolyásoló tényezőket, és  

megmagyarázni az állam szerepét a gazdaságban. 

 Fel tudják sorolni az állam bevételeit és kiadásait, továbbá jellemezni tudják a 
különböző adókat és a magyar bankrendszert. 

 Érzékenyek, felelősek lesznek a helyi és világméretű problémák iránt. 
 

 Ismereteket kapnak a világgazdasági és regionális folyamatokról. 
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Javasolt témák Fejlesztési célok Tartalmak (fogalmak) Módszerek 

Egyéni pénzgazdálkodás. Egyéni felelős pénzgazdálkodás 
kialakítása, melyet a gyakorlatban is 
képesek alkalmazni. Egyéni igények 
és lehetőségek összehangolásának 
fejlesztése. Pénzfelhasználás 
megfelelő, időbeli ütemezése. 
 

Gazdálkodáshoz kapcsolódó alapfogalmak 
megismerése, értelmezése (szükségletek 
hierarchiája, fogyasztás, bevétel, kiadás, 
költségvetés, megtakarítás, eladósodás, 
pénzügyi egyenleg). Zsebpénzzel való 
helyes gazdálkodás gyakorlati példákon 
keresztül.  
 
 
 

Anyaggyűjtés, beszélgetés, 
közös számolás. Egyéni munka, 
csoportmunka. 

Háztartások (családok) 
gazdálkodása. 

A családi erőforrások megismerése. 
Az ésszerű családi gazdálkodás 
kialakításának megismerése. 
 
 

Fix kiadások, bevételek. Eseti kiadások, 
bevételek. Havi költségvetés, éves 
költségvetés (bevételek, jövedelem, 
kiadások, hitelek, lakhatási költségek, 
étkezés, ruházkodás, munkába járás, 
szórakozás).   Mutatkozó eltérések a 
különféle családszerkezetekben.  
 
 

Beszélgetés, információgyűjtés, 
családi költségvetés elkészítése. 
Egyéni munka, csoportmunka, 
szituációs játék. 
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A pénz fogalma, 
funkciói. Bankrendszer. 

A pénzforgalom lényegének, a 
bankrendszer működésének meg 
ismerése. Gazdasági alapismeretek 
kibővítése. 
 

A pénz funkciói. A pénzteremtés 
mechanizmusa. A bankrendszer 
működése. Egyszintű és kétszintű 
bankrendszer jellemzői. Bankok 
kialakulásának története. 
A világ pénzügyi rendszerének felépítése 
(IMF, Világbank). 
 
 

Tanári előadás, tanulói 
kiselőadás, beszélgetés. 
Film-prezentáció. 

Pénzügyi kultúra 
fejlesztése.  

A banki ügyintézés folyamatának 
megismerése. Saját pénzügyek önálló 
intézése. Tudatos pénzgazdálkodásra 
való igény kialakítása. 

Bankszámlanyitás, csekk kitöltése, 
pénzátutalás, tudnivalók a bankkártyák 
használatáról, megtakarítások, hitelek, 
biztosítások, tudatos választások. 
Információk szerzése. 
 
 

Külső szakember előadása, 
tanári előadás, 
információgyűjtés, irányított 
beszélgetés, egyéni munka, 
csoportmunka, pénzintézet 
meglátogatása. 
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Mikroökonómia A mikroökonómia alapfogalmainak 
megismerése. A piacok működésének 
megismerése. A termelési tényezők 
keresletének, kínálatának, árának 
alakulását meghatározó feltételek 
megismerése. 
Egyszerű vagy többdimenziós 
táblázatok elkészítésére való 
képesség kialakítása.  A 
legegyszerűbb statisztikai számítások, 
adatok kezelésére, illetve diagramok 
elemzésére való alkalmasság 
kialakítása. 
 
 
 
 
 

Gazdaság és gazdálkodás. Piacgazdaság. A 
piac szereplői. A piaci kereslet és kínálat, 
piaci egyensúly. A piaci verseny célja, 
területei, eszközei és szabályai. Termelési 
tényezők piaca. Általános egyensúly, piaci 
elégtelenségek. 
Egy kis statisztika (függvények, 
viszonyszámok, táblázat készítése, 
diagramok elemzése). 

Tanári előadás, internetes 
anyaggyűjtés, beszélgetés, közös 
számítások, diagramok 
elkészítése, elemzése. 
Film-prezentáció. 
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Makroökonómia A makroökonómia alapfogalmainak 
megismerése. A makrogazdasági 
mutatók megismerése és 
értelmezése. Az államháztartás 
rendszerének, működésének 
megismerése. 
Korunk egyensúlyzavarainak 
ismerete. Az infláció és 
munkanélküliség fogalmának 
értelmezése, e jelenségek társadalmi-
gazdasági hatásainak ismerete. 
A legalapvetőbb fogalmak elsajátítsa, 
a világ óriás vállalatainak működési 
mechanizmusáról. 
A világ erőtereinek 
kapcsolatrendszerében el tudják 
helyezni hazánkat, és képessé 
váljanak egy jobb jövőkép 
megformálására. 
 

A makroökonómia fogalmai. 
Makrogazdasági teljesítmények mérése, 
makrogazdasági mutatók. Az állam, 
államháztartás, központi költségvetés 
alapfogalmai. Központi alrendszer, 
önkormányzati alrendszer. 
Előirányzatokkal való gazdálkodás. 
Bevételi források. Költségvetés készítés 
folyamata, költségvetés összetevői 
Egyensúlytalanság a pénzpiacon. Az 
infláció tartalma, fajtái. Az infláció okai.  
Nemzetközi kereskedelem (export, 
import), Magyarország külkereskedelmi 
teljesítménye. 
Fenntartható fejlődés. 

Tanári előadás, internetes 
anyaggyűjtés, beszélgetés, közös 
elemzés. Külső szakember 
előadása. 
Film-prezentáció. 
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Első lépések a munka 
világába I. 

A munkavállalás lehetőségeinek, 
buktatóinak megismerése. Alapvető 
munkajogi szabályok ismerete.  

Diákszövetkezetek megismerése, 
Munkaviszony fogalma, jellemzői, 
munkaviszony alanyai. Munkavállaló, 
munkáltató jogai és kötelezettségei. 
Munkaszerződés legfontosabb tartalmi 
elemei. Állásinterjú. 
 
 
 
 

Tanári előadás, internetes 
információgyűjtés, irányított 
beszélgetés, egyéni munka, 
csoportmunka, szituációs játék, 
külső szakember előadása. 
Film-prezentáció. 

Első lépések a munka 
világába II. 

A munkabérrel, munkaidővel 
kapcsolatos alapfogalmak ismerete.  

A munkavállalás okmányai. Munkabérrel 
kapcsolatos fogalmak (bruttó, nettó 
jövedelem, járulékok, levonások). 
Munkaidővel kapcsolatos fogalmak, 
szabadság, munkaviszony megszűnés, 
megszüntetés.  
 
 

Tanári előadás, internetes 
információgyűjtés, irányított 
beszélgetés, egyéni munka, 
csoportmunka, szituációs játék. 

Munkanélküliség 
 
 
 
 

Alapvető cél, hogy jól kiismerje magát 
a munka világában, helyét a 
munkaerőpiacon. Munkanélkülivé 
válás esetén jogaikat képesek 
legyenek érvényesíteni. 
 
 

Egyensúlytalanság a világ 
munkaerőpiacán. 
Munkaerőpiaci helyzet az Európai Unióban 
és Magyarországon. 
A munkanélkülivé válás dilemmája és 
következményei. 
 
 

Tanári előadás, internetes 
információgyűjtés, irányított 
beszélgetés, egyéni munka, 
csoportmunka, szituációs játék. 
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Vállalkozói ismeretek I. A vállalkozási formák megismerése, 
az egyes típusok jellemzői. Az egyes 
formák közötti azonosságok és 
különbségek megismerése. A 
vállalkozás indításához szükséges 
erőforrások ismerete.  
 
 

Vállalkozói ismeretek alapjai, vállalkozási 
formák, vállalkozás szereplői, vállalkozás 
indításához szükséges feltételek, belső 
célrendszer és külső feltételrendszer. 
Ötlet, erőforrások, piaci realitás, jövőkép. 

Tanári előadás, tanulói 
kiselőadás, internetes 
információgyűjtés, irányított 
beszélgetés, egyéni munka, 
csoportmunka, szituációs játék. 
Játékos vetélkedő. 

Vállalkozói ismeretek II. A vállalkozás indítás folyamatának 
megismerése. Az üzleti terv 
jellemzőinek, részeinek, logikai 
felépítésének ismerete. 

Vállalkozás indításának folyamata. Üzleti 
terv készítés lényege jellemzői, felépítése, 
tartalmi elemei. Üzleti terv vázának 
összeállítása.  
  

Tanári előadás, tanulói 
kiselőadás, internetes 
információgyűjtés, irányított 
beszélgetés, egyéni munka, 
csoportmunka. 
 

Vállalkozói ismeretek III. A tanulók ismerjék a pályázatírás 
alapjait, ismerjék a hazai EU pályázati 
forrásokat. Tanulók lássák át a 
pályázatokban rejlő lehetőségeket. 
Ismerjék a pályázatfigyelési és 
pályázatkeresési technikákat.  
 
 

Vállalkozások és a pályázatok kapcsolata. 
Új pályázatok szükségessége. 
Pályázatírásban rejlő lehetőségek. 
Pályázatfigyelés. Pályázatírás folyamata. A 
pályázat tartalmi és formai elemei.   

Tanári előadás, tanulói 
kiselőadás, internetes 
információgyűjtés, irányított 
beszélgetés, egyéni munka, 
csoportmunka. 
Gondolattérképek készítése. 
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A megvalósítás további területei: 

Esemény 
 

Forma / módszer Finanszírozás  

 
DÖK  
 

 
Költségvetés elkészítése 

PC, nyomtató, irodaszer, fénymásolópapír 

 
Csoportfoglalkozás 
 

Játékos vetélkedő  
 

Színes karton, íróeszközök, 
Jutalmazás 
Alapanyagok költsége  

 
Kollégiumi programok 
 

 
Költségvetés elkészítése 

Anyagköltsége  
Külsős előadó díjazása  
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4.2.12 Médiatudatosságra nevelés 
 

A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. A diákok kollégiumi 

nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, a 

társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát.. A médiatudatosságra nevelés során megfelelő 

értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és fejlesztésének meghatározó jelentősége van 

valamennyi korosztály számára. 

Fejlesztési követelmények: 

A foglalkozások célja a tudatos médiahasználatra nevelés, amit elősegít a megismerés, az 

információk közti eligazodás. Az információk helyes kezelése, megértése, értékelése és szelektált 

felhasználása megkönnyíti az emberi kapcsolatokat és az együttműködést. E területen kiemelt 

feladat a megismerési képesség fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, 

értelmezési, indoklási képességekre, amelyek a kommunikáció s kultúra szerves részét képezik.  E 

feladatkörhöz tartozik az anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű, 

illetve a különböző kultúrák közötti információcsere.  

Különös gondot kell fordítanunk a kritikai gondolkodás  fejlesztésére a virtuális csatornákon 

keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését, szelektálásét és megválaszolását illetően.  

Ahhoz, hogy a tanulók különbséget tudjanak tenni a különböző médiatartalmak között, képesnek 

kell lenniük a kritikus, értő befogadásra.  

Az online média és a közösségi oldalak terjedése szükségessé teszi azoknak a kompetenciáknak az 

elsajátítását, melyek hozzásegítik a diákokat az online lehetőségek hatékony felhasználására, 

valamint meg kell ismerniük az etikus és jogszabályok szerinti használatát és az adatbiztonságot. 

Fontos, hogy tisztában legyenek a közösségi oldalak veszélyeivel, valamint a függőséggel, 

segítséget kapjanak ezek elkerüléséhez.  

Fontos, hogy megismerjék a tanulók az alternatív lehetőségeket, hogy mit tudnak nyújtani a 

művészetek (eredeti megélt élmények által) az online világgal szemben.  

Időkeret:  

Évfolyam 5-8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Óraszám 1 1 1 1 1 1 
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Téma Fejlesztési célok Tartalmak Módszerek Eszközök  

A médiatartalmak és a 
valóság összefüggései 

Kritikai gondolkodás 
Összefüggések felismerése  
Döntési képesség 
Önálló véleményalkotás 
Kommunikációs képesség 
Kooperativitás  
Komplexitás kezelésének 
kompetenciája 
 

A média fogalma és műfajai. 
Mindennapi elfoglaltságaink és 
a média kapcsolata. 
Hagyományos és új médiumok  
Hírek és álhírek 
Művészet és média 

Tanári előadás 
Ötletbörze 
Újságcikkelemzés v.  
Mi újság a világhálón?  - tanulói 
beszámolók 
Irányított beszélgetés  
Helyzetgyakorlat 

 
 
Hartai –Muhi: 
Mozgókép kultúra és 
médiaismeret 

A reklám és a fogyasztói 
társadalom kapcsolata 

Elemző és kritikai gondolkodás 
Összefüggések felismerése 
Választás és döntéshozó 
képesség 
Együttműködési képesség és a 
nonverbális kommunikáció 

A reklám fogalma 
A reklám eszközei, technikái. 
A célcsoport és az üzenet 
fogalma. Szándék és értelmezés 
(alkotó és befogadó) 
Reklámhordozók 
/film, TV, újság, szórólap 
A reklám szerepe és hatása.  

Tanári magyarázat 
Irányított megfigyelés 
Gyűjtőmunka 
Irányított beszélgetés  
Szerepjáték 
Reklámfilm készítése 
(csoportmunka) 

Régi reklámfilmek,  
mai reklámok (IKT) 
 
Hartai –Muhi: 
Mozgókép kultúra és 
médiaismeret 

Az internetes tartalmak, 
közösségi oldalak 
veszélyei.  
Az internetfüggőség 
 

Önismeret és önkifejezés 
fejlesztése. Empátia fejlesztése 
Kritikai gondolkodás és a 
vitakultúra fejlesztése. 
Nonverbális kommunikáció 
Információk rendszerezése, 
összefüggések felismerése.  

Szenvedély és függőség 
fogalma. 
 
Áldás vagy átok a világháló? 
Internetes tartalmak jogszerű 
felhasználása.  
 

Tanári előadás  
szemléltetés, magyarázat 
Önálló munka 
Szemléltetés 
Teszt 
Szituációs játék  
(érvelés és vita) 
 
VENDÉGELŐADÓ (szakértő) 

 
 
Klausz Melinda: 
Megosztok, tehát 
vagyok  
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Az Internethasználatának 
szabályai, a helyes etikai 
magatartás és felelősség 

Önismeret és vitakultúra 
fejlesztése.  
Internetes nyelvhasználat 
jellegzetességeinek 
megismerése.  
Szabálykövetés fejlesztése.  
Összefüggések felismerése.  
 

Az online nyelvezet 
 
 
Az Internet és a demokrácia 
Internetes etikett és 
jogsértések.  

Internetes gyűjtőmunka 
Irányított beszélgetés, vita. 
Önreflexiók 
 
 
 
 
VENDÉGELŐADÓ 

 
 
Klausz Melinda: 
Megosztok, tehát 
vagyok 

A médiatartalmak 
társadalmi szerepe 

Logikus és kritikai gondolkodás 
fejlesztése. Összefüggések 
felismerése.  
Asszociációs képesség  
fejlesztése. 
Rugalmasság és 
együttműködési készség 
Új ismeretek elsajátítása 
 
 

Az információ hatalom.  
Az információ átadás modern 
csatornái. Az információs 
társadalom eszköztára.  
 
A nyomtatott sajtó.  
Betekintés az újságírói 
tevékenységbe.  

Frontális munka 
Irányított beszélgetés  
Tanulói kiselőadás  
Csoportmunka 
 
 
Szerkesztőségi látogatás  

 
Klausz Melinda: 
Megosztok, tehát 
vagyok 
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A megvalósítás további területei: 

Esemény 
 

Forma / módszer Finanszírozás  

Könyvtárhasználati órák 
 

Interaktív előadás  

Könyvtárismereti vetélkedő 
 

Vetélkedő jutalmak, oklevelek, dokumentáció (CD) 

Művész mozi  
 

Választható kötelező szabadidős tevékenység  Eszközök működési költségei 

Filmklub 
 

Választható kötelező szabadidős tevékenység Eszközök működési költségei 

Kollégiumi Művészeti Találkozó  Hagyományos kollégiumi program  jutalmak, oklevelek, dokumentáció (DVD) 
színes nyomtatás  
Kiállítási kellékek – kartonok, ragasztó, festék 

Színházbarátok köre  
 

Hagyományos program, színházlátogatás  színházbérletek  

Kollégiumi MIújság? - Újságkészítő műhely  Újságírás, szerkesztés, tördelés Fényképezőgép, videokamera, 
dokumentációhoz (DVD), nyomdaköltség  

Elsős avató  Hagyományos kollégiumi program  Fényképezőgép, videokamera, oklevelek, 
dokumentáció (DVD), színes nyomtatás, jutalmak 

Tavaszi tárlat – diákalkotók fotókiállítása 
 

kamara kiállítás  képek keretezéséhez paszpartu karton, üveges 
keretek, kiállítás megnyitóhoz: üdítő, gyümölcs, 
aprósütemény  

Szerkesztőségi látogatás  
 

látogatás, interaktív előadás, beszélgetés buszjegy  

Mi újság?  
Találkozó a veszprémi Napló újságírójával 

Interaktív előadás  adathordozók (Cd, pendrive) fényképezőgép,  
Előadói díj 

Előadás az internetes bűnözésről  
 

Interaktív előadás  Előadói díjak  

Előadás az internetes függőségről  
 

Interaktív előadás Előadói díjak 
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4.3 Felkészítő foglalkozások a kollégiumunkban: 

A Veszprémi Középiskolai Kollégiumban az alábbi felkészítő foglalkozásokat 

biztosítjuk tanulóink számára: 

- szilencium (a csendes, jellemzően egyéni tanulás időszaka); 

- tehetséggondozó foglalkozások; 

- felzárkóztató, hátránykompenzáló foglakozások (korrepetálás); 

- egyéni felkészítő foglalkozás (személyközpontú, speciális ismereteket adó 

foglalkozás) 

E foglalkozások tematikus terve adott tanévre készülnek, a mindenkori tanulói 

összetételhez és szükséglethez igazodóan. 

 

Példa a felkészítő foglalkozásra: 

(lásd a következő oldaltól) 
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Tematikus terv írásbeli történelem érettségire való felkészítéshez 
 

Készítette Baksa Piroska 

Foglalkozás jellege Felzárkóztató, hátránykompenzációs foglalkozás 

Évfolyam:  12. 

Foglalkozás 

műveltségi területe 

Ember és társadalom 

Tantárgy Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Foglalkozás célja A történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga követelményeinek megismerése, ismeretanyag átismétlése, a lehetséges 

feladattípusok áttekintése, értelmezése, a tanulók hozzásegítése az írásbeli vizsga sikeres teljesítéséhez. Az általános 

történelmi műveltség kiterjesztése, elmélyítése. A „meg tudom csinálni” élmény megtapasztalása, ezáltal az önbizalom, 

önértékelés fejlesztése. 

Fejlesztendő 

kompetenciák:  

- Források használata és értékelése 

- Tájékozódás térben és időben 

- A szaknyelv alkalmazása 

- Az eseményeket alakító tényezők feltárása. 

- Szövegértés, logikai kapcsolatok feltárása. 

 

Fejlesztési 

követelmények 

- Források alapján egyszerű következmények levonása 

- Források szövegének megértése, lényegkiemelés, értékelés 

- Események és helyszínek párosítása 

- Események közötti sorrendiség megállapítása 

- Vaktérkép használata 

- Képfelismerés, képelemzés 

- Ok-okozati összefüggések felismerése 

- Történelmi személyek nevéhez fűződő események, alkotások beazonosítása, szerepének bemutatása 

- Táblázatok, grafikonok, diagramok értelmezése, vizsgálata 
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Felhasznált 

irodalom: 

- Száray Miklós: Történelem I. – II., Nemzeti tankönyvkiadó, Bp. 

- Bádonyiné Nagy Ilona – Rákos Magdolna – Varga Magdolna: 12 próbaérettségi történelemből középszint – írásbeli. 

Maxim Kiadó, Szeged, 2006 

- Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem írásbeli érettségihez 9 -10. 

évfolyam, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004 

- Bori István – B. Mátyus Gyöngyi: Történelem érettségi témavázlatok I – II. AMTAK Bt., Bp., 2006 

- Atlasz, korábbi évek érettségi feladatai 

Megjegyzés A foglalkozások időtartama nem kötött, adott témától függ, általában 45-60 perc, melynek során az ismétlés, 

rendszerezés mellett a rövid válaszos feladatok megoldásán van a hangsúly. 

Minden foglalkozás végén házi feladatként esszéírást kapnak az órán feldolgozott témából, hogy az érettségnek ezt a 

részét is gyakorolhassák. Természetesen előtte közösen átnézzük a feladatokat. Miután elkészültek, mindegyik tanulóval 

személyesen átbeszélem a munkájukat valamelyik mindkettőnk számára megfelelő tanórában. Az esszék javításánál 

szükség esetén egy gimnáziumban tanító és rendszeresen érettségiztető, versenyre felkészítő barátom segítségét szoktam 

kérni. 

 A felkészítés során az első két év anyagát vesszük át a foglalkozásokon, hiszen erre van idő. Az utolsó két év 

tananyagának feldolgozása a következőképpen történik. A negyedéves anyag esetén témazárók után az elmúlt évek 

érettségi feladataiból válogatott feladatgyűjteményt kapnak a diákok otthoni egyéni munkára. Ugyanígy működik a 

harmadéves anyag feldolgozása is. Tehát ezt a két évet saját maguk dolgozzák fel, én csupán egy-egy témakörre 

összeállított feladatsorral segítem a felkészülésüket.  
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ÓRA TÉMA MEGJEGYZÉS 

1. Tájékoztató, előkészítő óra Meghatározzuk a közös célt, bemutatom a felkészülés során használt tankönyveket, térképeket. 

Foglalkozások menetének ismertetése. Az írásbeli érettségi időkerete, menete, feladatlap szerkezete. 

Hány feladatra lehet számítani, milyen feladattípusok fordulhatnak elő, milyen belső arányok 

érvényesülnek. Lehetséges segédeszközök. A térkép bemutatása, térképhasználat módja. 

ÓRA TÉMA 
FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK 

ISMERETANYAG 

(fogalmak, nevek, évszámok, topográfia)) 

MÓDSZEREK 

Munkaformák 

tevékenységek 

2. Az egyes civilizációk vallási 

és kulturális jellemzőinek 

azonosítása. A görög 

hitvilág néhány jellemző 

vonása, legfontosabb istenek 

nevei. A klasszikus kor és a 

hellenizmus kimagasló 

kulturális emlékei. 

rendszerezés 

figyelem 

emlékezet 

ráismerő készség 

rögzítés 

fogalom kialakítás 

 despotizmus, piramis, múmia, buddhizmus, 

brahmanizmus, politeizmus, Biblia, vallási 

dualizmus, monoteizmus 

 Dávid, Salamon, Buddha, Konfuciusz, főbb 

görög istenek nevei, Pheidiász 

 Kr. e. X. század 

 Egyiptom, Palesztina, Perzsia, India, Kína, 

Júdea, Izrael, Jeruzsálem, Olümpia 

Tanult ismeretek rövid 

tanári összefoglalása 

Frontális ismétlés, szükség 

esetén tanári magyarázat 

Egyéni és csoportos 

feladatmegoldás 

Tájékozódás térképen 

képelemzés 

3. Az athéni demokrácia 

működése, intézménye. 

szóbeli kifejezőkészség 

rendszerezés 

szövegértés 

figyelem 

emlékezet 

rögzítés 

fogalom kialakítása 

logikus gondolkodás 

 állam, polisz, arisztokrácia, démosz, arkhón, 

népgyűlés, ekklészia, esküdtbíróság, 

sztratégosz, demokrácia, cserépszavazás 

 Periklész, Kleiszthenész, Drakón, Szolón, 

Peiszisztratosz 

 Kr. e. 621, Kr. e. 594, Kr. e. 508, Kr.e. V. 

század 

 Athén, Attika, Spárta 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, 

szükség esetén tanári 

magyarázat 

Egyéni feladatmegoldás 

Táblázatok, források 

közös elemzése 
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ÓRA TÉMA 
FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK 

ISMERETANYAG 

(fogalmak, nevek, évszámok, topográfia)) 

MÓDSZEREK 

Munkaformák 

tevékenységek 

4. A hódító háborúk társadalmi 

és politikai következményei 

a köztársaság kori 

Rómában. 

összefüggések keresése 

rendezés 

szóbeli kifejezőkészség 

szövegértés 

logikus gondolkodás 

fogalom kialakítás 

 köztársaság, patrícius, plebejus, consul, 

szenátus, néptribunus, rabszolga, gladiátor, 

provincia 

 Gracchus testvérek, Marius, Sulla, Spartacus, 

Pompeius 

 Kr. e. 367, Kr. e. 264-241, Kr. e. 218-201,  

Kr. e. 73-71 

 Róma, Karthágó, Cannae, Záma 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, 

szükség esetén tanári 

magyarázat 

Táblázatok vizsgálata 

Feladatlapra alapozott 

egyéni munka 

Térképhasználat 

5. A római építészet jelentős 

alkotásainak azonosítása. 

A római városépítészet 

jellegzetességei és emlékei 

Pannóniában. 

A kereszténység főbb 

tanításai 

ráismerő készség 

figyelem 

emlékezet 

 keresztény, evangélium, megváltó, apostol, 

egyház, püspök, zsinat, amfiteátrum, vértanú 

 Názáreti Jézus, Pál, Constantinus 

 313 

 Pannónia városai: Aquincum, Sopianae, 

Savaria 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, 

szükség esetén tanári 

magyarázat 

A tankönyv képeinek 

áttekintése 

6. A Nyugatrómai Birodalom 

Bukása és a népvándorlás 

rendezés 

összefüggés keresése 

szövegértés 

logikus gondolkodás 

 principátus, dominátus, császár, barbár, 

népvándorlás 

 Attila, Constantinus 

 395, 476 

 Catalaunum, Konstantinápoly 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, 

szükség esetén tanári 

magyarázat 

Feladatlapra alapozott 

egyéni munka 
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ÓRA TÉMA 
FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK 

ISMERETANYAG 

(fogalmak, nevek, évszámok, topográfia)) 

MÓDSZEREK 

Munkaformák 

tevékenységek 

7. A középkori uradalom 

jellemző vonásai (vár, 

majorság, jobbágytelek). 

A mezőgazdasági technika 

fejlődése, néhány jellemző 

mozzanata a X-XI. 

században. 

A középkori város 

jellemzőinek bemutatása. 

A középkori kereskedelem 

sajátosságai. 

emlékezet 

válogatás 

rendszerezés 

rögzítés 

osztályozás 

 hűbériség, hűbérbirtok, jobbágy, robot, 

allódium, közös használatú földek, tized, városi 

önkormányzat, nyomásos gazdálkodás, hospes, 

céh 

 Hanza városok, a levantei kereskedelem 

útvonala, Genova, Velence, szárazföldi 

kereskedelmi útvonalak 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, 

összefoglalása szükség 

esetén tanári magyarázat 

 

Munkáltató óra egyéni és 

közös feladatmegoldással 

Tájékozódás térképen 

Táblázatok vizsgálata 

8. Az iszlám vallás kialakulása 

és főbb tanításai. A világ-

vallások civilizációs szerepe. 

Az Oszmán Biro-dalom 

katonai rendszerének főbb 

vonásai források alap-ján. 

Az oszmán hódítás irá-nyai, 

legfontosabb állomásai a 

XIV-XV. században. 

emlékezet 

rendszerezés 

rögzítés 

figyelem 

 iszlám, Korán, kalifa, janicsár, szpáhi, szultán, 

reconquista 

 Mohamed próféta, II. Mohamed 

 622, 1453 

 Mekka 

 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, 

szükség esetén tanári 

magyarázat 

Térképhasználat 

gyakorlása 

Közös feladatmegoldás 

9. Az egyház politikai szerepe 

a nyugati kereszténységben 

emlékezet 

rögzítés 

figyelem 

ok-okozati összefüggés 

megértése 

 ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, 

szerzetes, kolostor, bencés rend, szkizma, 

invesztitúra, zarándok, ereklye, keresztes 

hadjáratok, inkvizíció, eretnek, kolduló rendek 

 Szent Benedek, VII. Gergely, IV. Henrik, III. 

Ince, Szent Ferenc, Szent Domonkos 

 Szentföld, Egyházi állam 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, 

szükség esetén tanári 

magyarázat 

Feladatmegoldások 

egyénileg 
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ÓRA TÉMA 
FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK 

ISMERETANYAG 

(fogalmak, nevek, évszámok, topográfia)) 

MÓDSZEREK 

Munkaformák 

tevékenységek 

10. Az egyház szerepe a 

középkori művelődésben és 

a mindennapokban. 

A román és a gótikus stílus 

főbb jegyei. 

A lovagi kultúra és 

értékrend néhány eleme. 

A humanizmus és a 

reneszánsz főbb jellemzői. 

ráismerő készség 

fogalom kialakítása 

válogatás, osztályozás, 

rendezés 

 skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, 

romantika, gótika, reneszánsz, humanizmus 

 Aquinói Szent Tamás, Lorenzo Medici 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, 

szükség esetén tanári 

magyarázat 

Tankönyv képeinek közös 

vizsgálata 

Egyéni feladatmegoldás 

feladatlap segítségével 

11. Magyar népvándorlás térkép 

alapján. 

A honfoglaló magyarság 

társadalma és életmódja 

források alapján. 

ráismerő készség 

rendszerezés 

szövegértés 

szóbeli kifejezőképesség 

 finnugor, őshaza, nomádizmus, nomád 

pásztorkodás, nemzetiség, fejedelem, táltos, 

törzs, törzsszövetség, kettős fejedelemség, 

honfoglalás, kalandozás, szeniorátus, ínség, 

hőség 

 Álmos, Árpád 

 895, 896 

 Urál, Volga, Levédia, Etelköz, Vereckei- hágó, 

Kárpát-medence 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, szük-

ség esetén tanári magyará-

zat. Térképhasználat, 

topográfiagyakorlatok. 

Tankönyv ábráinak, táb-

lázatainak közös vizsgála-

ta, elemzése.Egyéni fela-

datmegoldás. 

12. Géza fejedelem és Szent 

István államszervező 

tevékenysége 

logikus gondolkodás 

problémamegoldás, 

gondolkodás, 

ok-okozati 

összefüggések keresése 

rögzítés 

fogalom kialakítása 

 kalandozás, szeniorátus, levirátus, 

primogeritúra, vármegye, várnépek, 

várjobbágyok, tized, Szent Korona, ispán 

 Géza fejedelem, I. Szent István, Koppány, 

Szent Imre herceg, Gellért püspök 

 973, 997-1000-1038 

 Esztergom, Székesfehérvár, Pannonhalma 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, szük-

ség esetén tanári magya-

rázat. Tankönyv ábráinak, 

táblázatainak közös 

vizsgálata, elemzése 

Adott forrás közös 

elemzése 

Egyéni feladatmegoldás 
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ÓRA TÉMA 
FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK 

ISMERETANYAG 

(fogalmak, nevek, évszámok, topográfia)) 

MÓDSZEREK 

Munkaformák 

tevékenységek 

13. Az Aranybulla. 

A tatárjárás és az ország 

újjáépítése IV. Béla idején 

szövegértés 

összefüggés keresése 

logikus gondoldás 

fogalom kialakítása 

 vármegye, várnép, várjobbágy, ispán, bán, 

vajda, nádor, aranybulla, köznemes, ellenállási 

záradék, kun, szász, tatár 

 II. András, Julianus barát, IV. Béla 

 1205-1235, 1222, 1235-1270, 1241-1242 

 Muhi 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, 

szükség esetén tanári 

magyarázat 

Közös forráselemzés a 

tankönyvből 

Tankönyv ábráinak közös 

elemzése 

Feladatmegoldás egyénileg 

és csoportosan 

14. Károly Róbert gazdasági 

reformjai. 

A magyar városfejlődés 

korai szakasza. 

ok-okozati összefüggés 

keresése 

logikus gondolkodás 

rendezés 

 regálé, aranyforint, harmincad, kapuadó, 

familiaritás, bandérium, nemes, báró, visegrádi 

királytalálkozó, kiskirályok, szabad királyi 

város, bányaváros, mezőváros, úriszék 

 Károly Róbert, Luxemburgi Zsigmond 

 1301, 1308-1342, 1387-1437 

 Buda, Körmöcbánya, Selmecbánya, 

Besztercebánya 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, 

szükség esetén tanári 

magyarázat. Tankönyv 

ábráinak közös vizsgálata 

Egyéni feladatmegoldás 

feladatlap segítségével 

15. Jelentős Árpád és Anjou-

kori műemlékek felismerése. 

ráismerő készség 

emlékezet 

 A tankönyv képeinek vizs-

gálata, egyéni feladatmeg-

oldás feladatlappal 

16. Hunyadi János harcai a 

török ellen. 

Mátyás király uralkodói 

portréja intézkedései 

alapján. 

emlékezet 

rendezés 

rögzítés 

figyelem 

 kormányzó, végvár, végvári rendszer, 

rendkívüli hadiadó, fekete sereg, Corvina 

 Hunyadi János, V. László, I. Mátyás, Vitéz 

János, Kinizsi Pál 

 1456, 1458-1490 

 Visegrád, Nikápoly, Nándorfehérvár, Bécs 

Frontális csoportmunkával 

a téma átismétlése, szük-

ség esetén tanári magyará-

zat. Tankönyvi ábrák, tér-

képek vizsgálata.  Egyéni 

és közös feladatmegoldás. 
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ÓRA TÉMA FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK 

ISMERETANYAG 
fogalmak, nevek, évszámok, topográfia)) 

MÓDSZEREK 

Munkaformák 

tevékenységek 

17. A nagy földrajzi 

felfedezések legfontosabb 

állomásai. Európán kívüli 

civilizációk hatása Európára 

és a gyarmatosítás 

ok-okozati összefüggés, 

rendezés, rögzítés 
 újkor, aztékok, inka, felfedezők, gyarmat, 

gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, 

világkereskedelem 

 Kolombusz, Magellán, Vasco da Gama,  

 Amerika 

 1492 

Frontális munka, 

térképelemzés, egyéni és 

közös feladatmegoldás 

18. A reformáció főbb 

irányzatai. A katolikus 

megújulás, az 

ellenreformáció 

kibontakozása.  

logikus gondolkozás, 

rendezés, fogalom 

kialakítása, rögzítés, 

ráismerő készség 

 Reformáció, protestáns, evangélikus, katolikus, 

anglikán, ellenreformáció, katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk 

 Luther, Kálvin, Pázmány Péter 

 1517 

Frontális munka, 

forráselemzés, egyéni és 

közös feladatmegoldás 

19. A francia abszolutizmus 

XIV. Lajos korában. Az 

alkotmányos monarchia 

működése Angliában 

rendezés, rögzítés, 

elemzés, szövegértés 
 Parlament, merkantilizmus, Jognyilatkozat 

 XIV. Lajos 

 Versailles, Párizs, London 

 1618-1648 

 

Frontális munka, 

államszervezet ábráinak 

közös elemzése, közös 

feladatmegoldás 

20. A barokk stílus főbb 

jellemzői. A felvilágosodás 

legjelentősebb gondolatai és 

képviselői 

fogalom kialakítása, 

rendezés, rögzítés, 

ráismerő készség 

 Felvilágosodás, barokk, jezsuiták,  

 Leonardo da Vinci, Kopernikusz, Galileo 

Galilei 

 

Frontális munka, közös 

képelemzés és 

feladatmegoldás 

21. A mohácsi vész és az ország 

részekre szakadása. Végvári 

küzdelmek 

ok-okozati 

összefüggések, logikus 

gondolkodás, rögzítés 

 Hódoltság 

 II. Lajos, Szapolyai János, II. Szulejmán, Fráter 

György 

 Mohács. Eger, Szigetvár,  

 1526, 1541, 1552 

 

Frontális munka, közös 

térképelemzés és 

feladatmegoldás 
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22. Erdély sajátos etnikai és 

vallási helyzete.  

(3 nemzet, vallási tolerancia) 

rendezés, rögzítés, 

szövegértés 
 Vallási türelem 

 Fráter György, Báthory István, Bocskay István, 

Bethlen Gábor 

Frontális munka, közös 

feladatmegoldás 

23. A Rákóczy szabadságharc 

fordulópontjai. 

 A szatmári béke 

rendezés, rögzítés  II. Rákóczi Ferenc 

 Kuruc, labanc, trónfosztás, hajdú 

 Szécsény, Ónod, Szatmár 

Frontális munka, közös 

feladatmegoldás 

24. 

 

 

Demográfiai változások, a  

nemzetiségi arányok 

átalakulása a XVIII. 

Században. A hazai 

mezőgazdaság és ipar 

jellemzői a XVIII. 

században 

elemzés, rendezés, 

rögzítés 
 Betelepítés, betelepedés, belső vándorlás 

 Határőrvidék, Bánát, Bácska,  

Frontális munka, közös 

elemzés, egyéni és 

csoportos feladatmegoldás 

térképhasználattal 

25. Mária Terézia és II. József 

reformjai 

rendezés, rögzítés  Helytartótanács, kettős vámrendszer, vallási 

türelem, állami oktatás, úrbérrendezés, 

nyelvrendelet 

 Mária Terézia, II. József 

 1777, 1722/23, 1780-90, 1740.80, 1767 

Frontális munka, egyéni 

feladatmegoldás 

26. A hazai reformáció és a 

barokk kultúra kiemelkedő 

alakjai és alkotásai 

ráismerő készség, 

szövegértés, rögzítés 
 Károli Gáspár, Pázmány Péter,  Közös forráselemzés, 

közös feladatmegoldás 
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TEMATIKUS TERV  
 
 

FIZIKA TEHETSÉGGONDOZÁS 

Készítette: Onofer László 

A foglalkozás típusa: felkészítő, egyéni, kiscsoportos 

Éves órakeret: a tanulói igény függvénye (átlagosan heti 1,5; 2 óra) 

Évfolyam: 9-10-11-12. 

 

Általános célok: 

 
Korunkban a természettudományos műveltség szerepe, jelentősége elvitathatatlan. Szükséges azonban a természettudományok iránti érdeklődés 

fokozása, hiszen a különböző hazai felmérések szerint sajnos a fizika egyike azoknak a tantárgyaknak, melyeket a diákok általában a legkevésbé szeretnek. 
Már évtizedek óta segítem a kollégista diákokat a fizika tanulmányaik megértésében, a felkészülésükben. Örömmel tölt el, hogy minden tanévben akad 
olyan tanuló, aki a fizika tantárggyal kapcsolatosan szeretne tovább tanulni (orvosi, mérnöki, esetleg tanári pálya). Náluk elsődleges cél tehát a közép illetve 
az emelt szintű érettségire való sikeres felkészülés. Fontos szerep hárul természetesen az iskolában tanító tanárokra, ugyanis nekik van elsősorban 
lehetőségük arra, hogy a tanórákon az elméleti ismeretek és a gyakorlat optimális egyensúlya megvalósuljon. Fontos lehet, hogy a tanulóknak valódi 
tudományos ismereteket adjunk, vagyis az adott témát több oldalról objektíven megvilágítva, hiteles forrásokra támaszkodva dolgozzuk fel. A felkészülés 
első félévében a fizika eddig tanult témaköreit elevenítjük fel főleg feladatokon, kísérletelemzéseken keresztül, természetesen segítve a modern fizika 
idevonatkozó témaköreinek megértését is. A második félévben már kizárólag gyakorló érettségi feladatokkal foglalkozunk.  

Úgy gondolom, hogy a fizika irányában elkötelezett tanulóknál is folyamatosan fenn kell tartani a motivációt, hogy eredményesek, sikeresek 
legyenek. Ez teremti meg a lehetőségét ugyanis annak, hogy  az összefüggéseket megértő, divergens gondolkodásmódú, szilárd tudományos alapokkal 
rendelkező felnőttekké váljanak. 
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Cél és fejlesztési követelmények: 
 

 a természet és a környezet belső összefüggéseinek mind mélyebb megértetése 

 problémaérzékenység fejlesztése (lokális, globális környezeti problémák) 

 az egészség és a fenntarthatóság összefüggéseinek feltárása 

 környezettudatos fogyasztói szemlélet kialakítása 

 állampolgári felelősség fejlesztése 

 a fizika fontosságának, gyakorlati hasznának felismertetése 

 erkölcsi és demokráciára való nevelés 

 természettudományos kompetenciák  

 anyanyelvi kompetencia 

 digitális kompetencia 

 matematika kompetencia 

 esztétikai-művészeti kompetenciák 

 
 „Az ember csak fiatalon találhat ki igazán új dolgokat. Utána már túl tapasztalt, túl híres (...) és túl ostoba.” 
                                                                                               /Albert Einstein/ 
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Foglalkozás: Fizika tehetséggondozás Készítette:  Onofer László 

Évfolyam: 9-12. Szakjai: matematika-fizika 

A csoport megnevezése: 
 
 

alkalmi, vegyes 
Varga Viktória Vetési Gimnázium 11.C 
Zombó Balázs Lovassy Gimnázium 13.B 

Témakör: Emelt szintű érettségire való felkészítés 

A tanév megjelölése: 2015/2016-os Szűkebb témakör: Középiskolai fizika tananyag 

A szűkebb témakör feladata: Elevenítsék fel a már feldolgozott fizika tananyagok tartalmát, a tárgyi tudás megalapozása. Gyakorolják a 
feladatmegoldást. Ismerjék meg a modern fizika vívmányait. Szerezzenek ismereteket az Univerzum keletkezésére vonatkozó tudományos 
elképzelésekről. 
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Alkalmazott könyvek, feladatgyűjtemények:   
- Fizika tankönyv 9-12.évfolyam 

- Egységes érettségi feladatgyűjtemény(Fizika I-II.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

- Egységes érettségi feladatgyűjtemény(Fizika szóbeli tételek) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

- Moór Ágnes: Középiskolai fizikapéldatár 

- Dér-Radnai-Sós: Fizikai feladatok I-II. 

- Radnai Gyula: Felvételi fizikából 

- Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány: Országos Szilárd Leó fizikaverseny 1998-2004. Feladatok és megoldások 

- Bozsoki Anna Mária- Bozsoki Zoltán: 400 érdekes fizika feladat 

- Karácsonyi Rezső: Fizikai feladatok és tévedések 

- Molnár Miklós-Gyémánt István: Húszszor hat(fizikai feladatsorok és megoldásaik felvételizőknek) 

- Radnóti Katalin: Így oldunk meg atomfizikai feladatokat 

- Felvételi feladatok fizikából Tankönyvkiadó, Budapest 1968. 

- Marx György: A Marslakók érkezése(magyar tudósok,akik nyugaton alakították a XX. század történelmét) 

- Ifj. Gazda István-Sain Márton: Fizikatörténeti ABC 
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Sor-
szám 

A foglalkozás 
témája 

Didaktikai  
feladatok 

Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák Szemléltetés 

1.1  
A klasszikus fizika 
témaköreinek 
felelevenítése 
9-10- évfolyam 
 
 
 
 
 

Ismeretek felidézése, 
alkalmazás, 
ellenőrzés, gyakorlás 

- legyenek tisztában 
azzal, hogy a fizika 
átfogó törvényeket 
ismer fel, melyek 
alkalmazhatók 
jelenségek 
értelmezésére, egyes 
események minőségi és 
mennyiségi 
előrejelzésére, 
- legyenek képesek 
egyszerű fizikai 
rendszerek esetén a 
lényeges elemeket a 
lényegtelenektől 
elválasztani, 
- magabiztosan tudjanak 
egyszerűbb számításokat 
elvégezni és helyes 
logikai 
következtetéseket 
levonni. 
- a szövegértés 
fejlesztése 
- médiatudatos 
gondolkodás kialakítása 

- mechanika(kinematika, 

dinamika) 

-  tömegvonzás 

- munka, energia, 

teljesítmény 

- egyszerű gépek 

- rezgések és hullámok 

- hőtani alapismeretek, az 

energia megmaradás 

- hidro- és aerodinamikai 

jelenségek, a repülés 

fizikája 

- rezgések és a hang 

- elektromos áram 

- az elektromos energia 

előállítása 

 

- egyéni 

törődés 

- kiscsoportos 

foglalkozás 

- tanulói aktivitás 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
/termeszettudomanyok/fizika 
 
http://www.fizkapu.hu/index.h
tml 

Hf: Az adott témakörökhöz kapcsolódó feladatok megoldása Reflexió: A felvett munkatempóhoz a 11.-es tanuló, aki csak jövőre érettségizik, kicsit 
nehezebben tudott alkalmazkodni. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika
http://www.fizkapu.hu/index.html
http://www.fizkapu.hu/index.html
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Sor-
szám 

A foglalkozás 
témája 

Didaktikai  
feladatok 

Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák Szemléltetés 

1.2  
A modern fizika 
témaköreinek 
felelevenítése 
11-12- évfolyam 
 
 
 
 
 

Ismeretek felidézése, 
alkalmazás, 
ellenőrzés, gyakorlás 

- legyenek képesek 
Univerzumunkat és az 
embert 
kölcsönhatásukban 
szemlélni, az emberiség 
létrejöttét, sorsát, 
jövőjét és az Univerzum 
történetét 
összekapcsolni, 
- ismerjék fel, hogy a 
fizika modelleken 
keresztül ragadja meg a 
valóságot, eljárásai, 
módszerei kijelölik a 
tudomány határait, 
- alakuljon ki a 
diákokban egy korszerű 
természettudományos 
világkép, 
- tudatosodnia kell a 
tanulókban, hogy a 
természet egységes 
egész, szétválasztását 
résztudományokra csak 
a jobb kezelhetőség, 
áttekinthetőség 
indokolja. 
- állampolgársági 
kompetencia fejlesztése 
- médiatudatos 
gondolkodás kialakítása 

- a fény természete 

- fizikai és geometriai optika 

- atomfizika a 

hétköznapokban 

- az atommag szerkezete, a 

radioaktivitás 

- a Naprendszer fizikai 

viszonyai 

- a csillagok világa 

- az űrkutatás hatása 

mindennapjainkra 

- az Univerzum szerkezete 

és keletkezése 

- egyéni 

törődés 

- kiscsoportos 

foglalkozás 

- tanulói aktivitás 

Stephen Hawking Univerzuma 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=XbX4762AtuM 
 
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
/termeszettudomanyok/fizika 
 
 
 
 

Hf: Az adott témakörökhöz kapcsolódó feladatok megoldása Reflexió:  

https://www.youtube.com/watch?v=XbX4762AtuM
https://www.youtube.com/watch?v=XbX4762AtuM
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika
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Sor-
szám 

A foglalkozás 
témája 

Didaktikai  
feladatok 

Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák Szemléltetés 

1.3  
Érettségi és egyéb 
felvételi feladatsorok 
megoldása 

Előismeretek 
felidézése; Divergens 
gondolkodásmód 
fejlesztése; 
következtetés, 
absztrakciók, 
értékelés 

- Ismerje az érettségi 
követelményrendszerét(
helyes időbeosztás, a 
feladatok megoldásának 
sorrendje, stb.) 
- legyen tisztában a 
négyjegyű 
függvénytáblázat és a 
számológép szakszerű 
használatával 
- törekedjen a fizika 
nyelvének megfelelő 
használatára 

Feladatsorok közös, majd 
önálló megoldása 
A felmerülő problémák 
megbeszélése 
A teljesítmény értékelése 
Gyakorlás 

- egyéni 

törődés 

- kiscsoportos 

foglalkozás 

- tanulói aktivitás 

Próba érettségi feladatsor 2004 
http://www.oktatas.hu/koznev
eles/erettsegi/feladatsorok/pro
baerettsegi2004_valaszthato_t
argyak 
 Egyéb  gyakorló feladatsorok 
http://www.fft.szie.hu/fizika/pr
emfiz/gyakorlo/gyakorlo.htm 
A hivatalos érettségi 
feladatsorok: 
http://erettsegibazis.com/erett
segi-tetelek/fizika 
http://www.matek-fizika-
korrepetalas.hu/letoltesek/eret
tsegi-feladatsorok/fizika-
erettsegi-feladatsorok 

Hf: Érettségi gyakorló feladatok megoldása Reflexió:  
1.4 Az érettségi dolgozat 

megoldása, felkészülés a 
szóbelire 

Értékelés, 
következtetés 

Szerezzen tudomást az 
elért teljesítményéről 

A dolgozat megbeszélése, a 
hibák kijavítása 
Segítség a szóbeli vizsgára 
való felkészülésre 

- egyéni 

törődés, kikérdezés 

- tanulói aktivitás 

Egységes érettségi 
feladatgyűjtemény(Fizika 
szóbeli tételek )  

Hf:  Reflexió:  

 

 

 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok/probaerettsegi2004_valaszthato_targyak
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok/probaerettsegi2004_valaszthato_targyak
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok/probaerettsegi2004_valaszthato_targyak
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok/probaerettsegi2004_valaszthato_targyak
http://www.fft.szie.hu/fizika/premfiz/gyakorlo/gyakorlo.htm
http://www.fft.szie.hu/fizika/premfiz/gyakorlo/gyakorlo.htm
http://erettsegibazis.com/erettsegi-tetelek/fizika
http://erettsegibazis.com/erettsegi-tetelek/fizika
http://www.matek-fizika-korrepetalas.hu/letoltesek/erettsegi-feladatsorok/fizika-erettsegi-feladatsorok
http://www.matek-fizika-korrepetalas.hu/letoltesek/erettsegi-feladatsorok/fizika-erettsegi-feladatsorok
http://www.matek-fizika-korrepetalas.hu/letoltesek/erettsegi-feladatsorok/fizika-erettsegi-feladatsorok
http://www.matek-fizika-korrepetalas.hu/letoltesek/erettsegi-feladatsorok/fizika-erettsegi-feladatsorok
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4.4  Szabadidős foglalkozások 

Szabadidős foglalkozásaink a kollégiumi programkínálat gazdagítását szolgálják. A 

felsorolt szabadidős foglalkozások a tanév elején felmért tanulói érdeklődés alapján 

kerülnek megszervezésre, amennyiben a működés feltételei biztosítottak, illetve – 

intézményvezetői engedéllyel - újakkal bővülhetnek. 

- Asztalitenisz szakkör 

- Az én otthonom 

- Fiú foci 

- Francia-angol nyelvű filmklub 

- Játék klub 

- Kikapcsoló szakkör 

- Kondi klub (fiú) 

- Kondi és kocogó klub (leány) 

- Miújság 

- Modern tánc szakkör 

- Művész mozi 

- Népek, nemzetiségek hete 

- Ötletteremtő műhely 

- Teaház 

- Univerzum szakkör 

- Versírók és verskedvelők köre 

- Versmondó műhely 
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4.4.1 Asztalitenisz szakkör 
 
Foglalkozássorozat tervezett típusa: fejlesztő-felkészítő. 
Évfolyam: 5-13. 
Heti/éves tervezett/előírt óraszáma: heti 1, éves összesen 36 óra. 
 
Rövid ismertető: 
Az asztalitenisz, annak ellenére, hogy eszközigényes (asztal, háló, ütő, labda) és napjainkban nem a 

legnépszerűbb sportág, még mindig sokan szeretik és művelik országszerte. Már kisebb fizikai 

erőnléttel és kevesebb technikai tudással is élményt adó, élvezhető páros-egyéni vagy akár 

csapatjáték. Nincs test-test elleni küzdelem, így a sérülések jól elkerülhetőek, megelőzhetőek. 

Kollégiumunkban, szakköri foglalkozásként többféle szerepet tölt be. Jó alkalom ez a diákoknak egy 

új sportág megismerésére, annak alapvető technikai elemeinek elsajátítására, és a szabadidő 

hasznos eltöltésére. A tanulók itt megtapasztalhatják, hogy a rendszeres fizikai aktivitás milyen 

pozitív hatással van a testi- lelki folyamatokra. 

 Személyiséget formál, közösségfejlesztő hatásokkal bír. 

A mindennapos sport és az egészséges életvitel iránti igény felkeltésére is kiválóan alkalmas. 

Felkészíti a tanulókat a különböző szintű versenyzésre, s az ottani színvonalas szereplésre.  

A versenyzés lehetőségét igyekszünk biztosítani a tanulóknak, mivel minden gyerek alapvető 

szükséglete az egymás elleni versengés, vetélkedés, az ebből születő sikerélmény. Itt tudja 

megtanulni az írott és íratlan (fair play) játékszabályokat, fejlődik önismerete, és önértékelése. A 

verseny és a sport mindezeken kívül sok mindenre tanít, gondoljunk itt a kitartásra, a 

kudarctűrésre, a sikerélmény megélésére. Segít a kapcsolatteremtésben, a barátok és a 

versenytársak megismerésében. 

A versenyzésre a következő alkalmak kínálkoznak: 

−  délutános foglalkozáson, szakkörön 

−  házibajnokságon, 

 
A szakkör tematikája: 
A szakkör tervezett tematikája kilenc nagy részre bontható, de a tanulók előképzettségi szintjétől 

és a szakköri csoport összetételétől függően az egyes részek tanulása, ill. gyakorlása az év közben 

többször módosulhat. 
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     I. Előkészítő, ráhangoló, bemelegítő játékok: 

/játékos labda fogó, sor és váltó versenyek az asztalnál/ 

     II. Labdás gyakorlatok játékos formában, versengések labdával: 

         − labdaegyensúlyozás kézen, fejen, lábon, testen 

         − labdavezetés, -gurítások, dekázás kézzel, lábbal, fejjel 

         − labdaátadások -elkapás párban, fallal egyedül és párban kézzel, 

            lábbal, fejjel különböző_ testhelyzetekben 

         − a labda ütése kézzel, rúgása távolságra, célba 

         − egyéb labdás játékok: labdafújó az asztalon, trükközések a labdával 

     III. Gyakorlatok az asztalon: 

           − a labda gurítása az asztalon keresztbe párokban; 

           − az asztalon a háló fölött a labda átdobása párokban  

           − a labda átdobása párokban úgy, hogy először a saját térfelet érje 

            és onnan pattanjon át a háló fölött a másik térfélre  

           − a labda átdobása a háló felett a másik térfélen lévő dobozokba,  

     IV.  A helyes ütőfogás, ütőfogási gyakorlatok: 

            − vezényszóra az ütő asztalra, padra, földre helyezése és megfogása,  

            − különböző testhelyzetekből kiindulva ütőmegfogások versengéssel; 

            − ütőmegfogás feladatokkal: futás, sasszék stb. 

     V. Alapállás, alapmozgások: 

         − tenyeres, fonák alapállás; 

         − előre, hátra ugrások, szökkenések; 

         − oldalmozgások (sasszék); 

         − keresztlépés, 

 

    VI. Labdaütési gyakorlatok: 

        - labdatartás (egyensúlyozás) az ütőn: 

        -labdaegyensúlyozás az ütőn tenyeres, fonák oldalon álló helyzetben; 

        - labdaegyensúlyozás az ütőn tenyeres, fonák oldalon járás közben 

        -labdaegyensúlyozás különböző testhelyzetekben  
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        -labdapattogtatás az ütőn 

        -labdapattogtatás az ütőn tenyeres, illetve fonák oldalon álló helyzetben; 

        -labdapattogtatás az ütőn tenyeres, illetve fonák oldalon járással előre; 

        -labdaütés falra, tenyeres ill. fonák technikával 

        -labdaütés a falra bonyolultabb feladatokkal: a falon lévő céltárgy 

           vagy festés eltalálásával, karikába, palánk felett,a faltól való távolság 

           illetve területet növelve, csökkentve. 

       -labdaütés társsal, társakkal bonyolultabb feladatokkal: falra ütéssel, 

          akadályokon átütéssel, reakciójátékkal stb. 

 
VII. Az alapfokú technikai ismeretek: 

       1. Fonák labdatartás (pötyögtetés) fonák oldalról fonák oldalra lepattintott labdával, majd 

fonák adogatással indítva a labdamenetet; 

      2. Fonák kontraütés fonák oldalról fonák oldalra az asztalra lepattintott labdával, majd fonák 

adogatással indítva a labdamenetet; 

      3. Fonák csapott adogatás fonák oldalról fonák oldalra majd folyamatos  fonák kontraütés 

oldalmozgással; 

      4. Tenyeres labdatartás (pötyögtetés) tenyeres oldalról tenyeres oldalra, az asztalra lepattintott 

labdával, majd tenyeres adogatással indítva a labdamenetet; 

      5. Tenyeres kontraütés tenyeres oldalról tenyeres oldalra az asztalra lepattintott labdával, majd 

tenyeres adogatással indítva a labdamenetet; 

     6. Tenyeres csapott adogatás tenyeres oldalról tenyeres oldalra, majd folyamatos tenyeres  

kontraütés oldalmozgással; 

     7. A tenyeres és fonák kontra ütés összekapcsolása (különböző feladatokkal); 

     8. Fonák nyesés fonák oldalról fonák oldalra az asztalra lepattintott labdával, majd fonák nyesett 

adogatással indítva a labdamenetet; 

     9. Fonák nyesett adogatás után folyamatos fonák nyesés fonák oldalról fonák oldalra 

oldalmozgással; 

    10. Tenyeres nyesés tenyeres oldalról tenyeres oldalra az asztalra lepattintott labdával, majd 

tenyeres adogatással indítva a labdamenetet; 
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    11. Tenyeres nyesett adogatás után folyamatos tenyeres nyesés tenyeres oldalról tenyeres 

oldalra oldalmozgással; 

    12. A tenyeres és fonák nyesés összekapcsolása (különböző feladatokkal) 

 

VIII. Magasabb fokú technikai ismeretek: 

    1. Tenyeres pörgetés az asztal mögött a földre magasról leejtett labda pörgető mozdulattal az 

ellenfél térfelére ütésével, 

   2. Tenyeres pörgetés tenyeres oldalról tenyeres oldalra az ellenfél által adott csapot tenyeres 

adogatás után folyamatosan, az ellenfél pedig tenyeres droppolást végez; 

3. Adogatás és adogatás fogadás fonákkal és tenyeressel; 

4. Befejező (ziccer) ütés  

5. Nyesett adogatás vagy védés után lassú pörgetés; 

6. Tenyeres nyesés; 

7. Fonák nyesés. 

 
IX. Sportági elméleti ismeretek: 
 
1. Ütéstechnikák; 

2. Alapállás, ütőfogás; 

3. Alapvető taktikai ismeretek; 

4. Alapvető versenyzési formák, szabályok,  
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4.4.2 Az én otthonom 
 
A szakkör az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület megvalósulásának egyik 
lehetősége. Feladata a tanulók környezettudatos tevékenységre való felkészítése. A tanulókban az 
őket körülvevő természeti, társadalmi és mesterséges környezet összefüggéseit erősítő, tudatosító 
tevékenységforma. 
A műveltségterület általános feladata, hogy növelje a tanulók tájékozottságát és kompetenciáit 
mesterséges környezetben. Erősítse a tanulók konstruktív életvezetési képességét.   
 
A tanulók életviteli kultúráját a mindennapi életben is hasznos ismeretek, tevékenységek köreinek 
bemutatásával, gyakoroltatásával valósítja meg.  
  
„Az én otthonom szakkör” célja, hogy a tanulók ismerjék meg a tudatos, költségtakarékos és 
tervezhető háztartás vezetését.  
 
A foglalkozások során olyan ismereteket szerezhetnek meg, melyek segítenek a helyes táplálkozás 
kialakításában, az egészséges ételek elkészítésében, és rávilágítanak a nem megfelelő 
táplálkozásban rejlő veszélyekre. 
 
 
Ismerjék meg a családi hagyományok fontosságát, mibenlétét, a családban előforduló egészségügyi 
problémák megoldási lehetőségeit.  
 
 Ismerjék meg a ház körüli teendők tervezésének lehetőségeit, szervezésének módjait. 
 
Szakköri tematika  
 

1. Tervezd meg, rajzold le, írd le, milyen otthont szeretnél! Mutasd be! 
Alaprajz, helymeghatározás.  
Anyagszükséglet: géppapír, műszaki rajzlap, íróeszköz, vonalzó  

2. Rendezd be az otthonod!                            
Anyagszükséglet: Lakáskultúra c. lapok, stb.  

3. Feladatok a lakásban, a ház körül – hogyan, miből, mennyiért, mivel?       
Anyagszükséglet: papír, íróeszköz, számológép           

4. A kert (1): művelése, mit, hova ültessünk, vessünk, kerttervezés  
Anyagszükséglet: papír, íróeszköz, színes, szakkönyvek     

5. Kézimunkák készítése: technikák megismerése  
Anyagszükséglet: igény, megbeszélés szerint  

6. Karácsonyi készülődés: ajándékok vásárlása, készítése: mit, hogyan? Kézimunkák 
Anyagszükséglet: újságok, könyvek  

7. Vendéglátás - otthon     
Terítés, tálalás, menütervezés  
Anyagszükséglet: szaklapok, könyvek, eszközök (tányér, evőeszközök, pohár, stb.)  

8. Étkezés – étkezési szokások - táplálkozási hiedelmek. Gyűjts ételötleteket! 
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Anyagszükséglet: szaklapok, szakkönyvek  
9. Főzési technikák, technológiák – egészségre gyakorolt hatásuk.  

Anyagszükséglet: igény szerinti alapanyagok          
10. Kert (2): Tavaszi munkák a kertben. Vetőmagok, vetésforgó, vetésterv, vetési idők    
      (egymást kedvelő és nem kedvelő növények, stb.)  
      Anyagszükséglet: szakirodalom  
11. Családi élet családgondozás, a kisgyermekkor, az időskor jellemzői speciális    
       feladatai     
12. A családi élet, párkapcsolatok pozitív – negatív példák           
13.  Húsvéti készülődés (népszokások, jellegzetes ételek, díszítések)  
14. Etikett, protokoll, „mindennapi macerák” viselkedéskultúra otthon és házon kívül  

            Anyagszükséglet: Görög Ibolya könyvei  
15. Kézimunka igény szerint  
16. Öltözködési kultúra (divat, megfelelő helyen a megfelelő öltözék) 
17. Családi gazdálkodás, családi költségvetés (bevételek-kiadások, megtakarítások, hitelek) 
18. Az igények és a lehetőségek összehangolása (Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér…)  
19. A bankszámlanyitás (készpénzkímélő fizetési módok, bankkártya használat) 
20. Kívánság-foglalkozás 
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4.4.3 Fiú foci 
 

A foglalkozás típusa: szabadidős. 

Évfolyam: 5-13. 

Heti/éves tervezett/előírt óraszáma: heti 1, éves összesen 36 óra. 

   

   A foglalkozás labdarúgó bajnokság keretében kerül lebonyolításra a szomszédos gimnázium 
csarnokában hétfő esténként. A bajnokságra 6-7 csapat szokott nevezni, ami 50-60 kollégista 
számára biztosít rendszeres sportolási lehetőséget. A foglalkozás népszerű és a bajnokság 
megnyerése komoly presztízs értékű. 

   A foglalkozás elsődleges célja a rendszeres sportolás iránti igény felkeltése, hiszen az ebben az 
életkorban kialakult szokások meghatározzák a felnőttkori életvezetés minőségét. 

A bajnokság egyben válogató is a kollégiumi csapatba kerüléshez, ami rendszeresen jól szerepel az 
évente megrendezésre kerülő Kollégiumi Sportnapon, öregbítve az intézmény jó hírnevét. 

A rendszeres testmozgás elengedhetetlen feltétele az egészséges életnek és a reális énkép 
kialakításán keresztül jelentős személyiségformáló hatása is van. A csapatjáték elősegíti a gyerekek 
szocializációját fejleszti önfegyelmét  és empátiás készségét. 

   A szabadidős foglalkozás a kollégium pedagógiai programjára és helyi tantervére épül, 
működésének előfeltétele a megfelelő helyszín és időpont biztosítása. 
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4.4.4 Francia-angol nyelvű filmklub 

A foglalkozás típusa: szabadidős foglalkozás 

Évfolyam: 5-13. 

Foglalkozások célja: A foglalkozás az idegen nyelvet tanuló diákoknak kíván 

nyelvtanulási, nyelvgyakorlási lehetőséget biztosítani.  A kollégium tanulóinak egy 

része nyelvtagozatos gimnáziumba jár. A tagozaton tanult nyelven kívül sokan 2. sőt 

3. nyelvből is nyelvvizsgát tesznek iskolai éveik alatt. Az idegen nyelvű filmek 

segítséget nyújtanak a tanult nyelv jobb elsajátításában. 

Rövid leírás: A foglalkozásokon főleg a francia nyelvet tanuló gimnazistáknak 

szeretnénk francia nyelvű és francia feliratos filmeket vetíteni. Alkalmakként angol 

nyelvű filmeket is megnézünk. 
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4.4.5 Játék klub 

 

 „A homo ludens fogalma régóta ismert: az ember minden korban szeretett játszani, versenyezni, 

hiszen az izgalom átélése vagy éppen az ellazulás végett mindenkinek szüksége van játékra. A játék 

élmény, élvezet, az örömszerzésért végzett, önként vállalt tevékenység, amelyben egybeesnek a 

motívumok és a célok, így a gyerek saját maga szabályozza az örömszerzés mértékét. Jelentős 

szerepe van a lelki egyensúly kialakításában, fenntartásában. Johann Huizinga szerint az emberi 

kultúra a játékban, játékként kezdődik és bontakozik ki. Ugyanakkor a játéknak a kultúra fontos 

részeként társadalmi haszna is van, jelentős szerepet játszik a társas kapcsolatok kialakulásában. 

Játék közben a fair play, a szabályok betartása, a helytállás fontosabb a győzelemnél, gazdagodik a 

jellem, kockázatvállalásra és önfegyelemre nevel.  

Az emberiség legnagyobb szellemi alkotásai közé tartoznak a táblajátékok.  Szűkebb értelemben 

valamilyen téglalap, négyzet, esetleg hatszög alakú, mezőkre vagy pontokra felosztott játéktéren, 

táblán korongokkal, golyókkal vagy bábukkal játszott játékok. A gyerekek a táblajátékon keresztül 

képessé válnak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekednek az önellenőrzésre, és képesek 

lesznek a várható eredmények becslésére.” 

 (K. Nagy Emese, Új Pedagógiai Szemle 2007)  

 A foglalkozások célja:   

A táblajáték-foglalkozások nevelési célja, hogy a tanulók biztonságos, derűs légkörben egyéni 

képességeiknek megfelelően fejlődjenek az életkoruknak legmegfelelőbb eszközzel, a játékkal. 

Önállóak, magabiztosak legyenek, gondolataikat érthetően tudják közölni, megfelelően 

alkalmazkodjanak a közösség elvárásaihoz, érzelmeiket szocializált formában juttassák kifejezésre, 

és ami a legfontosabb, legyenek derűsek, bizakodóak és egymást elfogadók.  

A logikai és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzése a gyerekek értelmi képességének fejlesztése, a 

szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres 

megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás.  

A problémaérzékenységre, a problémamegoldásra neveléshez, a logikus gondolkodás, a 

koncentrált figyelem fejlesztéséhez elengedhetetlenek a logikai játékok. 
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Minden sikernek az a jellegzetessége, hogy megerősödik a gyerek önmagába vetett hite. Az a 

tanuló, aki sikert él át, úgy érzi, sok mindenre alkalmas: nemcsak azt éli meg, hogy sikeresen 

hajtotta végre az adott feladatot, hanem úgy érzi, hogy szinte minden feladatot sikeresen meg tud 

oldani. És ez az igazi motiváció. A kollégium felelőssége is, hogy hogyan fejleszti a gyerekek 

képességeit, hogyan alakítja önértékelését, önbizalmát, viselkedését. A gyereknek hinnie kell 

abban, hogy az eléjük állított feladatot meg tudják oldani. Ez pozitívan hat az önbecsülésükre, 

amely a tanulmányi előrehaladásában is támaszául szolgál.  

Az önbizalom növelésének is lehetősége a logikai játékok alkalmazása. A cél annak tudatosítása, 

hogy kitartó munkával növelhető és tartóssá tehető a teljesítmény. Az önbizalom megkönnyítheti a 

közösségbe való beilleszkedést.  

A tanár és a diák kapcsolatára is hatással vannak a játék-szituációk.  

A személyiségfejlesztés eszközeként is felhasználhatók logikai játékok. A gyerek attól sikeres, hogy 

átéli, érdemes próbálkoznia, keresnie azt az utat-módot, ahogyan a céljait elérheti, és hinnie kell 

abban, hogy ezt az utat meg is találja. A személyiségnevelés része a játéktevékenység feltételeit és 

kereteit alkotó pedagógiai helyzetek kialakítása és a tervezett tevékenységek megvalósítása 

ezekben a helyzetekben. A tevékenység során magatartási, gondolkodási szabályokat, elvárásokat 

kell a tanulók elé állítani, amelyeken keresztül megtanulják értékelni magatartásuk helyességét, és 

betartják a szabályokat. A normák erőssége, kényszerítő ereje fejlesztő hatású, a szabályok 

alkalmat adnak a rendszeres visszacsatolásokra, amelyeken keresztül a gyerekek képesek lesznek 

követni az irányított folyamatokat.  

Segítenek a közösségi normarendszer értékrendjének és ezzel összefüggésben a személyiség 

kibontakoztatásának, harmonikus fejlődésének optimális fejlesztésében, miközben magatartásuk, 

a környezetükhöz való viszonyuk harmonikussá válik.  

 Az intellektuális képességek fejlesztése mellett a nevelés feladata a különböző viselkedésformák 

kialakítása nyerő és vesztő helyzetekben, a kitartás, az elszántság, a célorientáltság, a merészség, a 

kockázatvállalás és a megfontoltság, a határozottság, a felelősségvállalás vagy a szabályok 

betartása. Idetartozik a kudarctűrés, türelem, kapcsolatteremtés, empátia, együttműködés, 

szociabilitás, udvariasság, fegyelmezettség, rendszeretet és nem utolsósorban a sikerorientáltság, 

talpraesettség fejlesztése is. 

A logikai játékok jól használhatóak a konfliktushelyzet kezelésére a tanulók között zajló 

folyamatokban, amelyekben érdekek, értékek, nézetek, szándékok kerülnek egymással szembe 

nyílt – tevékenységekben is megnyilvánuló – vagy rejtett – tudati, érzelmi szint – formában.  

Mindennapjaikat átszövi a meggyőződéssé érlelődött ismeret, a pozitív szándék és akarat és a 

normáknak megfelelő szokások. Segítségükkel megvalósítható a tanulók tetteinek céltudatos és 
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tervszerű alakítása, illetve mindazoknak a társadalmi, pedagógiai feltételeknek a biztosítása, 

amelyek lehetővé teszik a személyiség sokoldalú kifejlesztését, képességüknek a lehetőségeik felső 

határáig történő kiművelését. 

A táblajátékok alkalmazásának egyik nagy hozadéka a csapatmunkára való alkalmasság 

kifejlesztése, amelyben elsősorban a kommunikációs és elemzőkészség kap helyet, illetve ez által 

fejlődik az együttműködési képessége a tanulóknak. 
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4.4.6 Kikapcsoló szakkör 

Foglalkozássorozat tervezett típusa: szabadidős foglalkozás 

Évfolyam: 5-13. 

Éves tervezett óraszáma: 32 óra. 

Rövid ismertető: A szakkör több tevékenységből áll, alapvető célja a szórakoztatás, a tanulás utáni 

kikapcsolódás, rekreáció, közös élményszerzés. Időtartam: havi két alkalommal 90 - 90 perc. 

Tevékenységek:  

- havonta egyszer Esti mese, a diákok által ajánlott magyar és külföldi animációs filmek 

vetítése, mely nyitva áll az összes érdeklődő kollégista számára.  

- Havonta egy alkalommal közös társasjátékozás, kártyázás, kirakózás a „C” épület negyedik 

emeletének tanulójában.  

Fejlesztési követelmények: A társas kultúra, együttműködési képesség fejlesztése. A puzzle, a 

társas- és a logikai játékok ezen kívül elősegítik a kombinációs készség, a térlátás, a kézügyesség 

fejlődését is. 
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4.4.7 Kondi klub (fiú) 

 

A foglalkozás típusa: szabadidős. 

Évfolyam: 5-13. 

Heti/éves tervezett/előírt óraszáma: heti 1, éves összesen 36 óra. 

 A Fiú Kondi klub a kötelezően választható foglalkozások között, szakkörként működik 

már több mint tíz éve. A foglalkozás a kollégium pedagógiai programjára és helyi 

tantervére épül. 

     A résztvevők száma változó, de nagyjából húszan kondiznak rendszeresen. A sport 

az egészséges életmódra nevelés alapfeltétele és nagyszerű segítség a betegségek 

megelőzésében, valamint a mentális egészség fenntartásában.   

      A serdülőkori sport meghatározó jelentőségű a testi fejlődésben és a személyiség 

kialakulására is pozitív a hatása. 

      A konditerem lehetőséget ad a kollégistáknak a rendszeres testmozgásra, ahol 

szakszerű segítséget és életmódjavaslatokat is kaphatnak a foglalkozásokon. 

Lehetőség van egyéni és kiscsoportos edzéstervek összeállítására is, ami az önálló 

edzésmunka alapja lehet. 

      A foglalkozások tervezésében és vezetésében kiemelt figyelmet fordítok a diákok 

egyéni képességeire és életkori sajátosságaira. A rendszeres testmozgás igénye és az 

egészségtudatosság interiorizálódása a foglalkozás elsőrendű célja és az egészséges 

felnőttkor záloga. 
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4.4.8 Kondi és kocogó klub (leány) 

 

Foglalkozássorozat tervezett típusa: szabadidős. 

Évfolyam: 5-13. 

Heti/éves tervezett/előírt óraszáma: heti 1, éves összesen 36 óra. 

Rövid ismertető: 

      Kollégiumunkban a népszerű, sok tagot számláló Kondi- és kocogó klub a kötelezően 

választható foglalkozások között, szakkörként indul már több éve. A foglalkozások anyaga szorosan 

kapcsolódik az iskolai oktató-nevelő munkához, s kollégiumunk pedagógiai programjára és helyi 

tantervére épül. 

      Mindenkinek szüksége van a sportra, nemcsak azoknak, akik kedvük és tehetségük alapján 

kimagasló eredményt is elérhetnek valamely sportágban. Az ember csak a sport révén mozoghat 

annyit és olyan intenzíven, ami egészsége szempontjából nélkülözhetetlen. Az edzettség a 

leghatékonyabb eszköz a betegségek megelőzésében, és a mentális egészség fenntartásában. 

Javítja az életminőséget és a közérzetet.  

      Serdülőkorban a sport, döntő jelentőségű a testi fejlődésben és a személyiség fejlődésében is. A 

rendszeres sport révén az emberi szervezetben rejlő biológiai lehetőségek maximálisan 

kibontakoznak, s beépülnek a személyiség mindennapjaiba, későbbi magatartásformájába és 

életvitelébe. 

Célok:  

      A kondi-és kocogó klub lehetőséget nyújt minden kollégistának a rendszeres testmozgás 

gyakorlására. Szakmai segítséget, útmutatást és életmódjavaslatokat kapnak a diákok a 

foglalkozásokon. Igény szerint egyéni és kiscsoportos edzéstervet is összeállítunk a testnevelő 

kollégákkal, ami lehetővé teszi a későbbi, önálló testedzést is, a szabadidőben. 

      A foglalkozások tervezésében és vezetésében a diákok egyéni képességeire és életkori 

sajátosságaira építünk, az új mozgásformák tanítását is ehhez igazítjuk. Törekszünk a közvetlen, jó 

hangulatú, valódi feltöltődést és élményt nyújtó órák tartására, ami azonban nem nélkülözi a 

terhelést, és a tűrőképesség fejlesztését sem. A diákok tapasztalat útján megismerhetik a 

rendszeres testmozgás és az egészségtudatosság kapcsolatát, majd későbbi, felnőtt életük során, 

belső igényükké válhat a mindennapos sport és mozgás gyakorlása. 
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4.4.9 Miújság 

Miújság – kollégium újság 

Típusa: szabadidős foglalkozás 

Évfolyam: 5-13. 

Éves óraszám: 37 óra. 

A foglalkozások célja:  

A szabadidő hasznos eltöltésére kínál lehetőséget azoknak a diákoknak, akik érdeklődnek a média 

világa iránt, szívesen osztják meg gondolataikat írásban és szeretnének az induló kollégiumi újság 

szerkesztésében tevékenyen részt vállalni.  

Továbbá célja, hogy a kollégisták eredményei, sikerei ’naprakészen’ kapjanak nyilvánosságot, ezzel 

is ösztönözve őket az eredményes munkára a kollégiumi közéletben való részvételre.   

A rovartok kialakításánál jelentősen épít a diákok kezdeményező készségére és együttműködési 

képességére.  

A XXI. század alapgondolata mellett: ’megosztok, tehát vagyok’, a magyar nyelv választékos 

használatára biztosított lehetőséget, folyamatos fórumot teremtve a tollforgató tehetségek 

megmutatkozására.   

A résztvevők lehetőséget kapnak, hogy megtapasztalják a szellemi alkotó munka örömet, s 

véleményükkel a környezetüket alakíthassák. Lehetőséget kapjanak a tervezéstől a megvalósításig 

minden munkafolyamatba való bekapcsolódásra, s arra, hogy alkotó közösséget hozzanak létre. 

A feladatok végzése közben érzelmileg közelebb kerülnek egymáshoz, baráti hangulatban tölthetik 

az időt és barátságok szövődhetnek.  

Az újság megvalósulásával hozzájárulhatnak a kollégium jó hírének növeléséhez, s egyben élőbbé 

válik a honlap.  

A szakkör működésének feltétele a szükséges anyagok és eszközök biztosítása, finanszírozása.  
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4.4.10  Modern tánc szakkör 

 

Foglalkozás típusa: szabadidős 

Éves óraszáma: 32 óra (heti 1 óra) 

Évfolyam: 5-13. 

Foglalkozások célja: 

A rendszeres testmozgás biztosítása mellett a ritmusérzék, az esztétikus mozgás, az improvizációs 

készség és a kreativitás fejlesztése, a különböző tánctechnikák megismerése. Az improvizáció 

fejleszti a tanuló kifejezőkészségét, problémamegoldó képességét, növeli önbizalmát. A tánc 

fejleszti az állóképességet, a térérzékelést, a testtartást és a mozgáskoordinációt, amely a 

mindennapi élet számos területén fontos a tanuló számára. A tánc közben, a résztvevőnek fejlődik 

a figyelme, képessé válik a kapcsolatteremtésre társaival, az együttműködésre és alkalmazkodásra, 

a másik személy, a csoport elfogadására és megbecsülésére. A tánc és a zene elválaszthatatlan 

kapcsolatából adódóan a tánc különleges élményt is nyújt: a tanuló a mozgás által egész testében 

érzékeli a kísérő zenét, a zene aktív befogadójává válik. A tánc stressz oldó és örömöt adó 

tevékenység. 

Rövid ismertető:  

A foglalkozásokon a tanulók különböző modern és klasszikus táncelemek elsajátítása közben 

gyakorolják a jazz-balett és a társastánc alaplépéseit, mozdulatait. A foglalkozások 45 percesek, 

bemelegítés után a korábban tanult koreográfiák gyakorlása és újabb etűdök elsajátítása a cél. A 

résztvevők többféle zenei irányzattal és mozgáskultúrával is megismerkedhetnek, megélhetik a 

társakkal való közös munka élményét. A tanév során a közösen összeállított, 3-5 perces modern 

tánc etűdöket, a kollégium rendezvényein adják elő, és szívesen vesznek részt a városi - immár 

hagyományos - „flashmob” (villámcsődület) rendezvényen is. 
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4.4.11  Művész mozi 

 

A foglalkozás típusa: szabadidős, csoportos 

Éves órakeret: 39 óra, évi 13 alkalom (alkalmanként 3x45’-es foglalkozási egységek) 

Évfolyam: 5-14. (vegyes) 

A foglalkozás nevelési céljai: 

- igényes, tartalmas szórakozás biztosítása;  

- a filmművészet viszonylag ritkábban vetített, értékes alkotásainak bemutatása; 

- filmtörténeti, filmművészeti és esztétikai alapfogalmak megismertetése; 

- válogatás a világ filmművészetének jelentősebb, és kevésbé ismert műhelyeinek értékes 

alkotásaiból.  

Kapcsolódás a KNOAP témáihoz: 

A viszonylag laza keretek lehetőséget teremtenek arra, hogy egy tanórától, illetve a Kollégiumi 

nevelés országos alapprogramjában (KNOAP) meghatározott kötelező foglalkozásoktól eltérő 

módon, ugyanakkor azokat a tartalmakat gazdagítva elősegítsük a filmklub tagok legkülönbözőbb 

kompetenciáinak fejlődését.  

- A tanulás tanításának eszközeként jelenhet meg a filmművészet, amelynek képi világa 

élettel töltött meg olyan, iskolai tantárgyak óráin tanult fogalmakat, mint pl. fasizmus, hit, 

szabadság, felelősségvállalás stb. A mai kor „Y” és „Z” generációja számára különösen fontos a nem 

hagyományos (a „Gutenberg-galaxison túli”) információszerzés, amely igényt a filmművészet 

remekül ki tud elégíteni.  

- A tanulók erkölcsi nevelését szolgálhatják a látottak erkölcsi tanulságairól folytatott 

beszélgetések olyan kérdésekben, mint Isten, szerelem, barátság, hűség, árulás, becsületesség, 

gyilkosság, abortusz, homoszexualitás, másság stb. 

- Az önismeret és társas kultúra fejlesztését szolgálhatják a beszélgetések, viták, az első 

foglalkozás bemutatkozási lehetősége, vagy a filmekben látott különböző viselkedési minták.  

- A médiatudatosság terén a Művész mozi filmklub igyekszik segíteni a kollégistáinkat abban, 

hogy jobban értsék a vizuális kultúra, a filmnyelv világát, a társadalom és a média kölcsönös 
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kapcsolatát. A filmek előkészítése, megbeszélése, feldolgozása, a különböző kérdésekben kialakult 

viták során fejlődhet a képi média jel- és szimbólumrendszerének megértése, a kritikai szemléletű 

saját vélemény, álláspont kialakításának és ütköztetésének képessége. 

- A fentieken túl kivétel nélkül minden tanulói kompetencia fejlesztéséhez hozzájárulhatnak a 

bemutatásra kerülő filmek, illetve bármely iskolai és kollégiumi témakörhöz találhatók kiváló filmes 

alkotások, amelyek az aktuális pedagógiai célok és a tanulói igények figyelembe vételével műsorra 

tűzhetők művész mozi foglalkozás keretében. 

A foglalkozás témakörei: 

- a „hetedik művészet” megszületése, történetének főbb állomásai; 

- a filmesztétika alapfogalmai; 

- a magyar filmművészet; 

- az európai filmművészet; 

- az amerikai filmművészet; 

- filmkészítés a nagyvilágban; 

- a „filmipar” és a „showbiz”. 

Az adott tanévi témakörök pontosítása a filmklubba jelentkező tanulókkal történt egyeztetés 

eredményeként alakul ki. 

A foglalkozás feltételei: 

- legalább 5 fő választja (kötelezően választott) szabadidős foglalkozásként; 

- rendelkezésre áll megfelelő minőségű filmvetítő eszköz (projektor, házimozi); 

- rendelkezésre állnak jó minőségben a vetítendő filmek.   
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4.4.12  Népek, nemzetiségek hete 

 

Foglalkozás jellege: Adott eseményre szerveződő szabadidős foglalkozás 

Évfolyam: 5-13. 

Foglalkozások célja: Különböző népek életének, kultúrájának bemutatása. Magyarországi 

nemzetiségek történetének bemutatása.  

A tanulók ismereteit szeretnénk bővíteni. Tudjanak meg többet más népek történetéről, 

kultúrájáról, értékeiről. Legyenek befogadóak, toleránsak, tudatosuljon bennük a világ 

sokszínűsége.  

Rövid leírás: A rendezvényt több évre tervezzük. Évente egy alkalommal egy héten át tartana a 

rendezvénysorozat, melynek keretében különböző népeket, nemzetiségeket mutatnánk be. 

A rendezvénysorozaton megismerkedhetnének az adott, népcsoport történelmével, földrajzával, 

nevezetességeivel, iskolarendszerével, kultúrájával, stb. 

Módszerek: Tanári, tanulói előadás, diavetítés, prezentáció, filmvetítés, zenehallgatás, 

gasztronómiai bemutató, irodalmi műsor, gyűjtőmunka, plakátkészítés, rajzok készítése. 
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4.4.13  Ötletteremtő műhely 

 

Típusa: szabadidős foglalkozás 

Évfolyam: 5-13. 

Éves óraszám: 72 óra. 

A foglalkozások célja:  

A szabadidő hasznos eltöltésére kínál lehetőséget azoknak a diákoknak, akik a környezettudatos 

szemlélettel azonosulnak. Az ötletteremtés (brainstorming) mellett, a megvalósítás, alkotás 

folyamatának megélése örömforrást jelent a résztvevők számára.  

 A környezetükben termelődő hulladékból, megunt tárgyakból újrahasznosított tárgyak 

születhetnek, amely segítik a felnőtt életükre való felkészülést.  A foglalkozások során fejlődik 

kreativitásuk, világra való nyitottságuk. Lehetőséget kapnak a különböző anyagokkal való 

kísérletezésre, különböző technikák megismerésére. A hagyományos kézműves technikák és új 

alapanyagok találkozása a XXI. század igényeihez igazodva várhatóan érdekes, értékes 

eredményeket hozhat a kísérleti műhely tagjai számára.  

A résztvevők lehetőséget kapnak, hogy megtapasztalják az alkotó munka örömet, s környezetüket 

alakíthassák, saját képükre formálhassák. Elsajátítják az igényes munkavégzés lépéseit. 

A szakkör működésének feltétele a szükséges anyagok és eszközök biztosítása, finanszírozása.  
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4.4.14  Színházbarátok klubja 

 

Típusa: szabadidős foglalkozás 

Évfolyam: 5-13. 

Éves óraszám: 37 óra 

Tervezett létszám: 25-35 fő 

Fejlesztési cél:  

Példát mutatni a tanulóknak a szabadidejük kulturált és hasznos eltöltésére, színházi élményekhez 

juttatni őket, és megismertetni Veszprém szabadidős-kulturális lehetőségeit. 

Tartalom:  

Elsősorban a színházbérlettel nem rendelkező diákjainkat szeretnénk megszólítani, a színház világát 

megismertetni velük, élményhez juttatni fiataljainkat. A város és a kollégium jó kapcsolatának 

köszönhetően a Petőfi Színház, a Hangvilla, a Pannon Várszínház gesztusaként, alkalmanként 

ingyen jegyeket ajánlott/ajánl fel. Eddig spontán szerveződött a színházlátogatás, a továbbiakban 

egy állandó törzsközönségre alapozva szeretnénk kulturális missziónkat folytatni. Tervünk, hogy 

további kulturális intézményekkel (pl. múzeumokkal, kiállítóhelyekkel) szélesíteni kívánjuk 

együttműködésünket.
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4.4.15  Teaház 

 

Foglalkozás típusa: adott eseményre szerveződő szabadidős foglalkozássorozat 

Éves óraszáma: októbertől márciusig 6 alkalommal, 90 perc  

                            (+ 90 perc előkészületek, utómunkálatok) 

Évfolyam: 5-13. 

Rövid ismertető: 

A foglalkozások alapvető célja, a tanulás utáni pihentető kikapcsolódás, a szabadidő szórakoztató 

eltöltése mellett a társas kultúra, az együttműködési képesség, fejlesztése. 

Hangulatos, nyugodt, környezetben, jó háttérzenét hallgatva megismerkedhetnek egymással a 

különböző szinteken és épületben lakó tanulók. Baráti hangulatban töltve az időt beszélgethetnek, 

teázhatnak, és újabb barátságok szövődhetnek. 
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4.4.16  Univerzum szakkör 

 

A foglalkozás típusa: szabadidős, csoportos 

Éves órakeret: 32 óra (havi két alkalom, 2-2 óra) 

Évfolyam: 5-14. 

Általános célok: 

A különböző hazai felmérések szerint sajnos a fizika egyike azoknak a tantárgyaknak, melyeket a 

diákok általában a legkevésbé szeretnek. Úgy gondolom, hogy az iskolai oktatásban az átlagosan 

heti 1,5 óra meglehetősen kevés a megfelelő tanulói kompetenciák fejlesztésére, elmélyítésére, a 

motiváció felkeltésére. Ezért is hirdetek meg minden évben szabadidős foglalkozást az „Univerzum 

rejtélyei” címmel.  A tehetséggondozó foglalkozás elsődleges célja, hogy az iskolában tanult 

ismereteket kiegészítsük, elmélyítsük. A feldolgozott anyagok leginkább a fizika tantárgyhoz 

kapcsolódnak, de kitérünk olyan témákra, amelyek nem képezik szorosan az iskolai órák anyagát, 

vagy idő hiányában nem iktathatóak be a tanmenetbe.  

Fontosnak tartom, hogy megismerjék az energiafogalom tartalmát, az energia-megmaradás 

tételének alkalmazhatósági feltételeit és az energiaforrások felhasználási lehetőségeit. Tegyenek 

szert részecskefizikai, kozmológiai ismeretekre, ismerjék meg a kvantummechanika alapjait és a 

fizika legmodernebb kutatási eredményeit.  Szerezzenek hiteles információt az Univerzum 

keletkezésével, jövőjével, a földönkívüli élet és civilizáció lehetőségével, valamint a paranormális 

jelenségekkel kapcsolatban. 

 A foglalkozásokon elsősorban az érdeklődés felkeltése, az énkép, önismeret és a 

természettudományos gondolkodás fejlesztése kap hangsúlyt. Ezért foglalkozunk minden tanévben 

fizikatörténeti érdekességekkel, híres tudósok, feltalálók életével és munkásságával is. 

Lényeges szempont, hogy legyenek nyitottak a természettudományok irányában, ne adják fel, ha 

egy problémát nem tudnak azonnal megoldani és persze ne fogadjanak el áltudományos nézeteket 

sem. Manapság ugyanis naponta tesznek szenzációs bejelentéseket, kerülnek elő titkos 

információk, fordulnak elő „furcsa”, megmagyarázhatatlan jelenségek. Éppen ezért nagy szükség 

van rá, hogy fejlesszük azokat a képességeiket mely szerint, meg tudják ítélni az egyes állítások 

igazságtartalmát, meg tudják különböztetni a bizonyítékokkal alátámasztott tényeket a spontán 

véleményektől úgy, hogy a tények és az állítások koherens módon jelenjenek meg a 

természettudományos világképükben, mely a nevelés-oktatás során kialakult bennük. 
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„Nem az a lényeg, hogy mindenkiből természettudós váljék, hanem az, hogy az ember a körülötte 

lévő világ megismeréséhez némi készséget szerezzen.”  Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus 

4.4.17  Versírók és verskedvelők köre 

 

A foglalkozás típusa: szabadidős foglalkozás 

Évfolyam: 5-13. 

A foglalkozás célja: A foglalkozás lehetőséget kíván nyújtani azoknak a kollégistáknak, akik nemcsak 

szeretik az irodalmat, hanem maguk is művelik azt, hogy bemutathassák saját írásaikat 

megismerhessék társaik alkotásait. Segítséget, építő kritikát illetve bemutatkozási lehetőséget 

kapnak. 

Olyan tanulók is részt vehetnek a foglalkozásokon, akik maguk nem írnak, de szeretik és szívesen 

olvassák a verseket. 

A mai fiatalok közül egyre kevesebben olvasnak verseket, ezért nagy öröm, hogy néhány tanulóban 

felmerült az igény a versekkel való elmélyültebb foglalkozásra. 

A tanulók irodalmi ismeretei bővülni fognak, ismereteik gyarapodnak. Szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészségük fejlődhet, s remélhetőleg irodalmi érdeklődésük fennmarad és elmélyül. 

Rövid leírás: A foglalkozásokon a tanulók bemutathatják saját írásaikat. Egy-egy költő életével, 

életművével, írásaival részletesebben is foglalkozunk majd. Tematikus foglalkozásokat is tervezünk, 

ahol különböző költők azonos témájú verseit ismerhetjük meg. 

Meghallgatunk megzenésített verseket is. Mivel a tanulók többféle nyelvet beszélnek, 

megpróbálkozunk néhány vers eredeti nyelven való előadásával is. 
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4.4.18  Versmondó műhely 

 

A foglalkozássorozat tervezett típusa: szabadidős 

Évfolyam: 5-13. 

Éves tervezett óraszám: 36, alkalmanként tömbösítve 

Rövid ismertető: A Versmondó Műhely azokat a diákokat fogja össze, akik szeretnek verset tanulni 

és verset mondani. Lehetőséget teremt arra, hogy a műhely tagjai a kollégiumi rendezvényeken 

szerepeljenek. A Versmondó Műhely fontos feladata, hogy az irodalmi évfordulókhoz kapcsolódó 

nagy magyar költők műveivel megismerkedjenek a diákok. 

Fejlesztési követelmények: A szép magyar beszéd ápolása, a magyar szókincs bővítése. Egy-egy 

költő versének előadása, a vers mély átélése segíti a diákok érzelmi életének gazdagodását. A vers 

gondolatainak megértése segíti ismereteiknek gyarapodását a költőről és az életről. A közönség 

előtt való szereplés fejleszti kommunikációs képességüket, segíti a diákokat abban, hogy egyre 

magabiztosabbak legyenek. Az elért sikerek pozitívan hatnak a diákokra. 

Cél: A kollégiumban a versmondó kultúra ápolása. A diákok szereplésükkel színesebbé, gazdagabbá 

tegyék a kollégiumi programokat. Képviseljék intézményünket a kollégiumi, megyei kollégiumi KI-

MIT-TUD-on, versmondó versenyeken. A kollégium ünnepi rendezvényein: a karácsonyi, ballagási, 

pedagógusnapi műsorokban szerepeljenek. Vegyenek részt a Magyar Kultúra Napi 

megemlékezésen. 
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4.5 Rendezvényeink 

Kollégiumunk az éves munkaterv rendezvénynaptárában rögzíti az adott tanév rendezvényeit. 
Hagyományosan az alábbiak szerepelnek benne: 
 

 Közgyűlés 

 Zenei Világnap 

 Elsősavató 

 Tehetségek bemutatkozása – Ki mit tud 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Magyar Kultúra Napja 

 Közgyűlés 

 Farsang 

 Magyar Költészet Napja 

 Honismereti vetélkedő 

 Ballagás 

 Pedagógusnap 
 
A tanévi feladatok szerint ettől eltérés lehetséges. 
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5. ZÁRADÉK 

 

 Érvényesség: 

Kollégiumunk pedagógiai programja határozatlan ideig érvényes. 

 

 Hozzáférhetősége: 

- B és C épület központi tanári irodái 

- Diákönkormányzati iroda 

- Könyvtár 

- Titkárság 

 

 Értékelés és felülvizsgálat 

Pedagógiai programunk értékelésére a felülvizsgálati alkalmakkor kerül sor. 

Felülvizsgálatra kerül sor: 

- kétévenként, 

- ha megváltozik az intézményvezető személye (vezetőváltás), 

      - ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább 30 %-a kezdeményezi. 

 

 Jóváhagyás: 

A pedagógiai programot a Veszprémi Középiskolai Kollégium nevelőtestülete 

elfogadta. Az intézményvezetői jóváhagyás dátuma: 2020. június 26.  

Hatályos: 2020. szeptember 1-jétől. A programok finanszírozásáról a Fenntartóval az 

intézményvezető évente egyeztet.  

 

 

 

Veszprém, 2020, június 26.   

 

 

              

        Fehér Csaba intézményvezető  

     


