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5.1. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA A KATOLIKUS 
KOLLÉGIUMOK RÉSZÉRE 
 

5.1.1. Alapelvek 
 

A katolikus kollégium nevelés országos alapprogramja azokra a hazai és európai nevelési 
értékekre és haladó hagyományokra épít, amelyek megalapozták a jelenlegi magyarországi kol-
légiumi nevelést, különös tekintettel a nemzeti, keresztény értékek (A Katolikus Nevelés Kong-
regációja által kiadott Katolikus iskola c. kiadvány és a II. Vatikáni Zsinat idevonatkozó részei), 
közösségi értékekre, továbbá a tehetséges tanulók kiválasztásában és gondozásában, a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, az esélykülönbségek csökkentésében, a kultúra-
közvetítésben betöltött szerepükre. Felhasználja – többek között – a teológiai, a pedagógiai, a 
pszichológiai, szociológiai tudományok ismereteit. Figyelembe veszi a Magyar Köztársaság által 
aláírt nemzetközi szerződésekben, egyezményekben vállalt kötelezettségeket, a gyermekek ne-
velésével, oktatásával és védelmével összefüggő törvényeket, jogszabályokat. 
 

5.1.2. A katolikus kollégium társadalmi szerepe 
 

A kollégium a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata megterem-
teni a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akik a nevelésben előnyben részesítik a ke-
resztény hit és erkölcs értékeit, és a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a 
kisebbségi oktatásra, ill. különös tekintettel azokra, akiknek a szülő nem tudja biztosítani a ta-
nuláshoz szükséges körülményeket. 
 

A kollégium együttműködik az érdekelt iskolákkal. Különös gondot fordít a keresztény, nem-
zeti elkötelezettség kialakítására, a hagyományok átadásával erősíti az Egyházhoz, a hazához 
és a családhoz való tartozás tudatát. Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, 
egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. A kollégium a megfelelő pe-
dagógiai környezet biztosításával elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerve-
ződését. Segíti az evangélium szellemének megfelelő gondolkodást önmagukról és felebaráta-
ikról. Erősíti a személyes döntés és felelősség vállalását, ill. a krisztusi szeretet és megbocsátás 
gyakorlását. Ezzel nyújt a katolikus kollégium támogatást a teljes emberi élet megéléséhez a 
társadalomban. 
 

A katolikus kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók szá-
mára – lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi tudáshoz és a 
keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést, így meghatározó jelentősége van 
az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében.  
 
 

5.2. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS CÉLJAI, FELADATAI 
 
5.2.2. A kollégiumi nevelés célja 
 

A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek fel-
használásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanu-
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lásának, a sikeres életpályára való felkészítésnek segítése, keresztény személyiségnek fejlesz-
tése, kibontakoztatása, a kulcskompetenciák (szociális – életvitel, és életpálya-építési) céltuda-
tos fejlesztése – összhangban az iskola pedagógiai programja cél-és feladatrendszerével. 
 

A vallási nevelés: 
 Az eltérő szintű és hagyományú vallási közösségekből érkezők tapintattal való fölkarolása 

és segítése a beilleszkedésben. 
 A keresztény erkölcsi értékrend megismertetése és betartatása (öltözködés, viselkedés, 

társas kapcsolatok, szórakozás). 
 Az egyházi év ünnepeinek megismertetése, és a közös ünneplés megkedveltetése. 
 A vallási élet megismertetését és gyakorlatát a kollégium éves – és napirendje rögzíti. 
 A tanulásnak tudatosan szembeszegülő, a kollégium rendjét súlyosan megszegő, az ember-

társát durván sértő, társai személyes biztonságát veszélyeztető magatartás a kollégiumból 
való kizárást vonja maga után. 

 
5.2.2. A kollégiumi nevelés feladatai 
 

A kollégiumba érkező tanulók sok iskolából, településről, családi környezetből jönnek. A 
kollégium - a kollégiumi jogviszony fennállása alatt - biztosítja diákjai számára azok iskolai 
tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. Köznevelési feladatait kollégi-
umi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, illetve sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi 
ellátásán keresztül valósítja meg. 
 

A kollégiumi nevelés feladata különösen: 
a) A tanulás tanítása 

A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küz-
dők felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a 
kollégium lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képes-
ségek fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes 
tanulási módszereket. Ezzel fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az ér-
deklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az in-
formációkeresés különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés elmé-
lyítése érdekében, az információk megtalálásának célravezető útjain keresztül. Törek-
szik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szük-
séges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi feladatokra 
történő felkészülést. A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek elsa-
játítása közben a tanulásra belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük ré-
szévé váljon a tanulás. A tanulás tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások ki-
alakítása hatással lesz a tanulók egész felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka 
világában is. 

b) Az erkölcsi nevelés 
A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, vala-
mint ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyisé-
gükbe. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonf-
liktusokra valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életve-
zetési kérdéseire, problémáira. A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok 
példamutatása segítse elő a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek meg-
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alapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktar-
tás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, 
a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység. 

c) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
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 isme-
reteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megala-
pozzák 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 köteles-
sége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 
meg történelmét, sokszínű kultúráját. A nemzetiséghez tartozó tanulók nevelését ellátó 
kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott nemzetiséghez való tartozás 
tudatának erősítése, nemzetiségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és fej-
lesztése. 

d) Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A kollégiumi 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 cé-
lok 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. A kollégium megteremti annak lehetőségét, 
hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A köz-
ügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az 
elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbíz-
hatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfe-
lelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer. 

e) Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyúj-
tásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és 
tapasztalati alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértéke-
lésének kialakítása; elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimá-
lis alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudáste-
rület megfelelő kiművelését; hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles 
kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlő-
désére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kultu-
rált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes 
emberi kapcsolatok kialakításához. 

f) A családi életre nevelés 
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkap-
csolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a kollégium 
kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, ér-
tékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, isme-
reteket közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollé-
giumnak foglalkoznia kell a Nat.-ban meghatározott szexuális nevelés kérdéseivel is. 
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g) A testi és lelki egészségre nevelés 
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 
megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táp-
lálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazá-
sára. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozá-
sára, a konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítsék a tanu-
lókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollé-
gium sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasz-
tásához. Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esz-
tétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti 
ízlésüket, igényességüket. 

h) Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a ta-
nulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igé-
nyeit, élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együtt-
működést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a 
tudatos, felelős állampolgári léthez. 

i) Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelős-
ségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során 
fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jo-
gok gyakorlására. Törekedni kell 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 meg-
őrzésébe, gyarapításába. 

j) Pályaorientáció 
A kollégiumnak - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó ké-
pet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenysége-
ket (szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbál-
hatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, meg-
találhatják 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 pályaválasz-
tást, illetve a tanuló által választott életpályára való felkészülést. 

k) Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A kollégiumnak - a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan - 
segíteni kell, 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. Lás-
sák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 
és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkor-
mányzati tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség ér-
dekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kiala-
kulását. 
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l) Médiatudatosságra nevelés 
Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatuda-
tosságra nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy jelentősége 
van. A diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb 
törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valósá-
gos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját. 

 
 

5.3. FELZÁRKÓZTATÁS, A TEHETSÉGEK KIVÁLASZTÁSA ÉS GONDOZÁSA, A 
PÁLYAORIENTÁCIÓ SEGÍTÉSE 
 

A középiskolás korosztály érzékeny minden őt érő érzelmi és értelmi hatásra. E hatások fel-
dolgozásában a kollégistának a család helyett – esetleg mellett - a kollégiumi közösség nyújt 
segítséget. Az önismereti foglalkozások elsősorban e hatások feldolgozását segítik elő, azért, 
hogy támogassák az identitás megerősítését és a mentálhigiéné ápolását, fejlesztését. Az önis-
mereti foglalkozások célja a kollégista személyiségének, jellemének, aktuális pszichés állapotá-
nak megismerése és fejlesztése egyénileg és csoportban. 
 

A pszichés, „belső történések” tudatosítása, önmaguk mélyebb ismerete elősegíti az alkal-
mazkodást, beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környezetükben, felké-
szít a konfliktusok megoldására, az önbizalom, az önértékelés, a pályakép felépítésére, az ön-
menedzselés megalapozására. 
 

Az önismeret és egyéni fejlesztés mellett fontosnak tartjuk az egyéni és közösségi motívu-
mok, a célrendszer és értékrend megismerését, alakítását, a kollégista társadalmi orientálódás-
ban való segítését, az egyéni törekvések és közösségi érdekek, lehetőségek egyeztetését, az ér-
dekvédelmi és érdekegyeztetési technikák gyakorlását is. Mindezzel elsősorban a fiatalok önis-
meretének és erkölcsiségének alakulásához járulunk hozzá.0 
 

A kollégiumi együttélés feltétele a közösen meghatározott szabályok betartása, a bizalmi lég-
kör kialakítása a csoportban, a közösségben. A „kollégiumi közösségi tudat” kiépítése a kollégi-
umi közösség minőségének jelzője lehet. Ugyancsak a jó kollégiumi légkör alapvető feltétele a 
kölcsönös bizalom a diákok és a tanárok között. 
 
 

5.4. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SE-
GÍTŐ PROGRAM 
 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoz-
nak jelentős –a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő – 
különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok is-
meretében, személyi higiénia terén, a görögkatolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás 
külső formáinak ismeretében. 
 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató progra-
mokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 
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Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény gyerme-
keket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk fel. 
 

A felzárkóztatás komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot kívánó 
pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló helyes ön-
ismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és a 
tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését. 
 

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó tanulók 
erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári 
munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 
 

E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a kezdő gim-
náziumi osztályoknál a szintre hozás. 
 

A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek 
segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, neveltségi külön-
bözőségeket kezelni képes. 
 

A kollégium feladata a tanulók képességeinek felismerése, és kibontakoztatásuk segítése. Tá-
mogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, létrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására szol-
gáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik továbbfejlesztésében, tudásuk bőví-
tésében. 
 

A kollégium – az iskolával együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi az 
egyes szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott életpályára 
való felkészülést. 
 

Tehetséggondozás kollégiumban: 
 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése. 
 Differenciált foglalkozások. 
 Tehetséggondozó programok, szakkörök. 
 Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre. 
 Felkészítés továbbhaladásra, magasabb tanulmányok folytatására. 
 Emelt szintű tantárgyak tanítása. 
 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésük-

ről.. 
 

A nemzeti nevelés 

 
A kollégiumi nevelésben meghatározó elem, hogy a többségi nemzethez tartozó tanuló a ha-

tárainkon belül élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulóval él, élhet együtt. A fog-
lalkozások és tevékenységek célja ebben a témakörben az, hogy a kollégistában maradjon meg, 
sőt erősödjön a kötődés a küldő környezettel, és alakuljon ki a kötődés a befogadó környezet-
hez. A kollégista tartsa meg azokat az értékeket, amelyekkel a szülői ház, a felnevelő környezet 
„elküldte” a kollégiumba, s az új környezet értékei ugyanúgy épüljenek be a személyiségébe. 
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Az ebből adódó célok és feladatok: 
 a szülőföld, az elbocsátó, a befogadó környezet szeretete, a lokálpatriotizmus és a hazasze-

retet (patriotizmus) alapjainak kialakítása, ismerete (település, kisebb tájegység); 
 országunk, nemzetünk, ismerete, szeretete; 
 az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata; 
 a határainkon kívül, kisebbségben élő magyarok problémáinak ismerete, a velük való kö-

zösségvállalás; 
 hagyományaink, kulturális örökségünk ismerete, tisztelete, ápolása; 
 nemzeti szimbólumaink (zászló, címer, Himnusz, Szózat, ünnepeink); 
 a hazánkban élő nemzetiségek, kisebbségek jogainak ismerete, kultúrájuk, hagyományaik, 

nemzeti érzéseik tiszteletben tartása. 
 

A fenti célok mellett speciális célkitűzések is megfogalmazódnak: 
 nemzetiségi identitástudat, az etnikai tudat megőrzése, fejlesztése, nemzetiségek hagyo-

mányainak, kulturális örökségének tisztelete, ápolása, 
 az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata, 
 az anyanemzet, illetve az egész etnikum főbb eredményeinek és gondjainak megismerése, 
 az adott nemzetiség szimbólumainak, hagyományainak ismerete. 
 

A közösségi értékrend és normarendszer 

 
A kollégium – mint közösségi helyszín – a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a pozitív 

közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, tolerancia, koope-
ráció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség stb.) fejlesztésére. Se-
gíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsön-
hatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátossá-
gokra. A kollégiumnak feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kul-
turált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés.  
 

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés 

 
A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a meg-

felelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, test-
ápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapo-
zása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szakásokat tanulnak 
meg, amelyek segítik őket a testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szoká-
sok kialakulásának megelőzésében. A kollégium minden részletében otthonos, kulturált, eszté-
tikus közegként működik, ahol a tanulók jól érzik magukat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, 
igényességüket. A kollégium kulturális- és sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes 
életmódminta kiválasztásához. A kollégium környezettudatos magatartásra nevelés a tanuló-
kat, hogy érzékennyé váljanak környezetük állapota iránt, életvitelükbe beépüljön a környezet-
kímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. 
 

Az önismeret fejlesztése, a korszerű világkép kialakulásának segítése 

 
A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezéséve, ismeretek nyújtásá-

val a nevelés elősegíti, hogy kialakuljon az önismeret gazdag és szilárd elméleti, tapasztalati 
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alapjai, és a felebaráti szolgálatra felkészülhessen. A természeti és társadalmi ismertek bővíté-
sével, művészeti élményekkel segíti a világban való tájékozottságot, a személyes és szociális 
azonosságtudat fejlődését. A kollégium kiteljesíti a nemzetünk, nemzeti és történelmi hagyo-
mányainkat, jellegzetességeinket megismertető iskolai tanulmányokat, ezzel is erősíti a tanulók 
hazaszeretetét. 
 

A világról kialakított képben helyet kap a keresztény értékrend, az Európához való kötődé-
sünk, az európai kultúrkör. A nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók nevelését ellátó kollégium ki-
emelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott kisebbséghez való tartozás tudatának erősítése, 
nemzeti, etnikai kisebbségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és fejlesztése. 
 

„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség min-
den tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az evan-
géliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” (Kat.Isk. 
34.) 
 

Szabadidő, sport 

 
A kollégium diákjai szabadon választhatnak a kollégium által szervezett, a szabadidő hasz-

nos eltöltését szolgáló foglalkozást. Választásukat követően azonban kötelesek heti rendszeres-
séggel ezeken részt venni. 
 

A szabadidő eltöltését biztosító foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészséges 
életmódra nevelés jegyében a sportköri foglalkozás és a természeti környezet megismerése és 
védelme. 
 

Diákjainknak rendszerességgel lehetőséget nyújtunk színház, múzeum, illetve egyéb kultu-
rális esemény látogatására. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink kollégiumi éveik alatt eljussanak 
színházba, operába, hangversenyekre. Olyan előadásokat igyekszünk megszervezni, amelyek a 
tanulók általános műveltségét emelik, illetve az iskolai tanulmányokat segítik, kiegészítik. 
 
 

5.5. A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE 
 
5.5.1. Személyi feltételek, elvárások 
 

A kollégiumban a nevelési feladatokat – a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező – nevelőtanár végzi, aki 
 lelki vezető, 
 elfogadja a katolikus egyház hitét és vallási életét, 
 rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai, lelki, 

vallási, hitbeli ismeretekkel rendelkezik, 
 vállalja – és a kollégiumban a lehetőségeket megteremti – a lelki /vallási továbbképzésre, 
 képes a nevelési folyamat megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére,  jár-

tas a különböző pedagógiai eljárások alkalmazásában, 
 keresztény hitével, életpéldájával, egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, mű-

veltségével, életmódjával követendő példaként szolgálhat a kollégisták előtt, – megfelelő 
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empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a tanulók 
iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet helyezi előtérbe, 

 személyes jelenlétével folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésük-
ben résztvevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatok-
kal, 

 szakmai tevékenysége során együttműködik a kollégiumi nevelőtestület vezetőivel és tag-
jaival, figyelembe veszi a lelki vezetőjének útmutatásait, 

 nem pedagógus munkakörben alkalmazottak felé elvárás: nem mond / tesz a keresztény 
értékekkel nem egyezően, gyermekszerető és a pedagógusokkal együttműködő. 

 
A kollégiumban a pedagógiai munkát segítők munkáját is a gyermekközpontúság, a nevelés 

eredményességének támogatása jellemzi. Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és an-
nak színvonala is nevelési tényező. 
 
5.5.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások a kollégiumban 
 

A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, szol-
gálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. 
Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az önálló ismeret-
szerzés, a kulturális, a sport és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diákkörök, szakkö-
rök működésének feltételeit. A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az 
egyéni visszavonulás lehetőségéről. 
 

A katolikus kollégium fontosnak tartja a vallási vizuális környezetet, az egyházi könyvekhez 
való hozzáférés biztosítását, kápolna működtetését. 
 

5.5.3. A kollégiumi élet megszervezése 
 

A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a gyermekek optimális testi-
lelki és vallási fejlődésének feltételeit, figyelembe véve a speciális tanulói, szülői és iskolai igé-
nyeket, valamint az intézményi szokásokat. Törekszik a vallásos programok egyensúlyos beépí-
tésére. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső aránya 
– a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A 
belső szabályozás kiemelt eszköze a pedagógiai ösztönző rendszer működtetése, és a megélt 
hitből való elköteleződés. A gyerekek kötelességeit és jogait szabályozza a kollégium "rendje" 
(a közös szentmisén való részvétel, sajátos / helyi elvárások, különböző fegyelmi szabályok, pl. 
dohányzás stb.). 
 

A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormány-
zata. Választott tisztségviselői révén részt vesz a diákközösségek mindennapi életével kapcso-
latos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelé-
sében, a keresztény közösségek építésének szolgálatában. A diákönkormányzat tagjai és veze-
tői megismerik – és a mindennapi gyakorlatban válnak képessé felelősen alkalmazni – a demok-
ratikus érdekérvényesítés, problémamegoldás és konfliktuskezelés technikáit, módszereit. A 
kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arcula-
tához kapcsolódó hagyományait, erősítve a kollégiumi közösség együvé tartozását. 
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5.5.4. A kollégium kapcsolatrendszere 
 

A kollégium, nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében, rendszeres kapcsola-
tot tart a szülőkkel a beköltözéstől kezdve, a szülői közösségekkel, a kapcsolódó iskolákkal, 
társintézményekkel, a település – a tanulók nevelésében érintett – intézményeivel, civil szerve-
zeteivel, szakmai közösségeivel. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában a kollégium 
nyitott és kezdeményező. Az iskolai pedagógiai programjukban rögzítik a különböző jellegű 
kapcsolattartás formáit és módszereit, melyek alkalmazkodnak a kollégium feladataihoz. 
 

A katolikus kollégiumok nyitottak az önkormányzati kollégiumok felé, törekszenek a paró-
kusok meghívására a kollégiumokba, a szülőkkel lehetőség szerint személyes kapcsolatot tar-
tanak. Nagyra értékelik a fenntartóval való személyes kapcsolatot és az egyházi kollégiumokkal 
való kapcsolattartást. 
 
5.5.5. A kollégiumi tevékenység szerkezete 
 

A kollégium – igazodva a köznevelési törvény rendelkezéseihez – a nevelési folyamat során 
a tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – csoportos és egyéni foglalkozá-
sok keretében szervezi. Külön figyelmet fordít a nemzeti és etnikai sajátosságokra. 
 
 

5.6. A KOLLÉGIUM ÁLTAL KÖTELEZŐEN BIZTOSÍTANDÓ FOGLALKOZÁSOK: 
 

Tanulást segítő foglalkozások: 
 a napi felkészülést szolgáló tevékenység közvetlen tanári irányítással, meghatározott idő-

keretben, nyugodt felkészülést biztosító tantárgyi környezetben csoportos, illetve egyéni 
foglalkozás keretében történik; 

 a differenciált képességfejlesztés – a valamilyen okból lemaradt tanulók felzárkóztatása, 
valamint a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának biztosítása – szervezet-
ten, a kollégiumnak az iskolákkal együttműködve kialakított programja alapján történik; 

 az iskolában szerzett ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében a kollé-
gium különböző szakköröket, diákköröket szervez. 

 
Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: 

 a személyes törődést biztosító, vallásosságot elősegítő foglalkozásokon a tanulók feltárhat-
ják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segít-
ségére; 

 a csoportfoglalkozások keretében elsősorban a tanulócsoport életével kapcsolatos felada-
tok, tevékenységek megbeszélése, értékelése történik; A foglalkozások célja, hogy a tanulók 
elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi együttélés normáit, 
a szociális viselkedés alapvető szabályait; a konfliktuskezelő képességet. A tanulók életé-
nek, egészségének védelme érdekében hangsúlyt kap a prevenciós tevékenység (balesetek-
, káros szenvedélyek – dohányzás, alkohol, illetve drogfogyasztás, stb. – kialakulása); 

 a vallásosságot elősegítő foglalkozásokon, szentmiséken, lelkigyakorlatokon, közös imá-
kon, előadásokon, beszélgetéseken, diákkörökön, továbbképzési lehetőségeken szerepet 
kap a hit alapvető tanításainak elsajátítása, a keresztény értékrendszer megismertetése és 
gyakoroltatása. 
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Szabadidős foglalkozások: 
 a szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészséges és kulturált élet-

módra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a természeti környezet 
megóvása, ápolása; 

 a foglalkozások során hangsúlyt kap a gyermekek irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizu-
ális képességeinek fejlesztése, a kollégiumban élő nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozó 
tanulók anyanyelvi, nemzetiségi kultúrájukhoz való kötődésének erősítése; 

 a kollégium által szervezett kirándulások során a tanulók megismerik történelmi, kulturális 
és természeti értékeinket; a különböző rendezvények erősítik a kollégiumi közösséget; 

 a kollégium szakmai foglalkozások szervezésével segíti – a működésében fontos szerepet 
betöltő, az önkormányzati rendszerbe illeszkedő – diákkörök fejlődését. 

 
Keresztény értékrend szerinti szabadidő szervezése: 

 közös vallásos gyakorlatok: közös imák (reggel, este), lelki napok, közös liturgiák)  
 személyes törődés: lelki napokon vagy máskor is: gyónási lehetőség, a nevelőtanár szabad-

időben rendelkezésre áll; 
 a nevelőtanár nemcsak munkakört tölt be, hanem személyes példaadással, megszólítható-

sággal és a tanulókkal való személyes törődést biztosít; 
 egyházi év jeles napjairól gyűjtő munka; 
 vallás-etikai előadások a kollégisták számára; 
 filmklub –mit érdemes nézni, mit nem; 
 kézműves foglalkozás; 
 "Bárka" fogyatékosok támogatása; 
 Istenes versek az irodalomban – versenyek; 
 újságszerkesztés; 
 egyházi jellegű kirándulások, lelki napokon való részvétel  
 vallási életbe való bevezetés, kapcsolatok lelki vezetőkkel (pályaorientáció, hivatásgondo-

zás…) 
 speciális diákkörök: bibliakörök, szentek élete, imakörök, egyházi énekek, vallási életet elő-

segítő tevékenységek (imák, szokásrend, hagyományok), missziós tevékenység. 
 

A iskolai pedagógiai programjában meghatározza a tanulók számára kötelező, választandó, 
illetve választható foglalkozások körét. 
 

A kollégiumi nevelés eredményessége 

 
A katolikus kollégium – a szülővel, az iskolával és a keresztény közösséggel együttműködve 

– hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. 
A tanuló a katolikus kollégiumi nevelési folyamat során megismeri és kiteljesítheti a keresztény 
értékrendet, melyek alapján elsajátíthatja a családi, a polgári és a hitéletben, a hivatás gyakor-
lásában, valamint önálló életviteléhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értéke-
ket: 
 elsajátítja és követi az alapvető keresztény valláserkölcsi normákat; 
 képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására; 
 sokoldalú képzettsége, egyetemes műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának, és a 

folyamatos megújulásnak a képességével; 
 kialakul valósághű, reális társadalomképe; 
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 rendelkezik a közösségek szerveződéséhez és az érdekérvényesítéshez szükséges képessé-
gekkel; 

 tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva választ 
tud adni a szakmai kihívásokra; 

 képes az együttműködésre, Krisztus életpéldáját követő emberi kapcsolatok kialakítására 
és továbbépítésére; 

 másokhoz való viszonyát keresztény szeretet és felelősségvállalás jellemzi; 
 ismeri egyházunk, nemzetünk, nemzeti etnikai kisebbségeink kulturális, történelmi hagyo-

mányait. 
 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a nevelési 
folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását. 
 

A kollégium a nevelési folyamat eredményességének, hatékonyságának javítása érdekében 
a katolikus nevelési és oktatási intézmények minőségfejlesztési programjában (Katolikus Ne-
velési és Oktatási Intézmények Minőségfejlesztési Programja) meghatározott követelmények-
nek megfelelően folyamatosan fejleszti működését. 
 
 

5.7. A KOLLÉGIUM MUNKARENDJE 
 

Általános elvi szempontok 

 
A kollégium munkarendjét úgy kell kialakítani, megszervezni, hogy – figyelembe véve a ta-

nulók iskolai elfoglaltságát – az ne ütközzék az iskolai munkarenddel. 
 

A kollégium munkarendjének kialakításakor a diákönkormányzat javaslatait, véleményét fi-
gyelembe kell venni, azt a munkarendbe beépíteni. 
 

A kollégista tanulók az iskolai elfoglaltságokon kívüli időt a kollégiumban töltik, amely folya-
matos nevelésükről gondoskodik. Az itt töltött időt tanulásra, önképzésre, művelődésre, 
sportra, hasznos szórakozásra, szervezett kötelező foglalkozásra és az önkormányzat által kez-
deményezett és szervezett kötetlen és kötelező rendezvényekre fordítják. 
 

A kollégiumi munkarend figyelembe veszi, hogy a tanulóknak biztosítsuk:  
 a napi 1-2 órás kimenőt (szabadidő, levegőn való tartózkodás, mozgás, stb.), 
 az iskolai felkészüléshez, önképzéshez szükséges 3 óra időtartamú, egyéni tanulási időt és 

csoportos konzultációt, 
 a kötelező kollégiumi foglalkozásokon és szabadidős tevékenységre fordítandó időtartam 

arányos meghatározását. A kollégiumban évi 37 nevelési héttel számolva minden héten kö-
telező egy csoportfoglalkozást tartani, amelynek tartalmát a nevelő készíti el minden tanév 
szeptember 15-ig.  Figyelembe veszi a mindenkori törvény előírásait, és a helyi nevelési 
alapelveket, 

 a hazautazás rendjét. 
 

A kollégium napi és heti rendjét úgy szervezzük meg, hogy biztosítsa a tanulók számára a 
munka és a pihenés életkorunk és a pedagógiai- pszichológiai követelményeknek megfelelő he-
lyes arányát. A napi és heti rendet a házirend tartalmazza. 
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A kollégiumi tanuló az iskolai tanévkezdést megelőző napon (külön értesítésben megjelölt 

időpontig) köteles a kollégiumi férőhelyet elfoglalni. Akadályoztatás esetén, vagy ha nem kí-
vánja igénybe venni a kollégiumi ellátást, a szülő írásbeli igazolása vagy bejelentése szükséges 
legalább a beköltözés napjáig. 
 

A kollégium szülői értekezletet az iskolai szülői értekezletekkel azonos napon tart, illetve 
tanév elején a beköltözés napján tart. 
 

A kollégiumi nevelőtestület az intézményi nevelőtestület részeként a nevelőtestületi intéz-
ményi és nevelési értekezleteken vesz részt. 
 

A kollégista tanulók napirendje 

 
Hétköznap: 
 

6.30 Ébresztő 

6.50 Liturgia (beosztás szerint) 

7.15-7.45 Reggeli 

12.20 – 15.00 Ebéd 

15.45 – ig Kimenő 

15.50 – 16.00 Felkészülés a szilenciumra 

16.00 – 17.00 I. szilencium 

17.10 – 18.15 II. szilencium 

18.15 – 18.45 Vacsora 

19.00 – 19.45 III. szilencium 

19.45 – 20.30 Szabadidő/csoportfoglalkozás 

20.30 – 21.30 Tisztálkodás, készülődés a lefekvéshez, esti ima 

21.30 Lámpaoltás 

 
Szombat: 
 

8.00 Ébresztő 

8.00 - 8.30 Reggeli 

9.00 – 12.20  

12.20 – 13.30  Ebéd 

16.00 – ig Kimenő 
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16.00 – 18.00 Intézményen belüli szabad foglalkozás, takarítás 

17.30 Vecsernye, esti zsolozsma 

18.00 – 18.45 Vacsora 

18.45 – 20.45 Szabadidő/Csoportfoglalkozás/esti ima 

22.00 Lámpaoltás 

 
Vasárnap: 
 

8.00 Ébresztő 

8.00 – 8.30 Reggeli 

9.00 – 12.20 Szilencium, LITURGIA 

12.20 – 13.30 Ebéd 

16.00 – ig Kimenő 

16.00 – 18.00 Szilencium 

17.30 Vecsernye, esti zsolozsma 

18.00 – 20.45 Vacsora, intézményen belüli szabad foglalkozás 

20.50 – 21.30 Készülődés a lefekvéshez, esti ima 

21.30 Lámpaoltás 

 
Tornaterem használata: 

 Lányok: hétfő, szerda, szombat. 
 Fiúk: kedd, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. 
 A szombati tornaterem használat közös!. 
 
 

5.8. A TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK KERETTERVE ÉS ÉVES ÓRA-
SZÁMA 
 

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 
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10. Pályaorientáció 
11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 
12. Médiatudatosságra nevelés 
 

A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma: 
 

Témakör 
1-8. évfo-

lyam 
9. 

évfolyam 
10. évfo-

lyam 
11. évfo-

lyam 
12. évfo-

lyam 
13-14. év-

folyam 

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, demok-
ráciára 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 máso-
kért, önkéntesség 

2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, környe-
zettudatosság 

2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi ne-
velés 

2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra neve-
lés 

1 1 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 
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 a tematikus csoportfoglalkozásokat - 
részben vagy egészben - a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalko-
zások 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. 
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5.9. A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK KERETPROGRAM TERVE 
 

5.9.1. Bevezető 
 

A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégisták személyiségének, erkölcsi és 
esztétikai ismereteinek, jellemének, önismeretének, önbizalmának, felelősségvállalásának, 
közösségi szellemiségének megalapozása, illetve fejlesztése. 
 

A kollégiumi foglalkozások a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek 
fejlesztésére, az egyéni tanulási módszerek elsajátítására, a helyes életviteli szokások kialakí-
tására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek. 
 

A kollégiumi együttélésben, a foglalkozásokon és tevékenységekben a kollégisták megta-
pasztalhatják a másik ember elfogadásának, segítésének és megbecsülésének a fontosságát. 
Megélhetik az értékek mentén kialakult közösséghez való tartozás biztonságát, mélyíthetik a 
természeti, történelmi és kulturális örökségünk megbecsülését. Nyitottabbá és elfogadóbbá 
válnak a hazai nemzetiségek és más népek kultúrája iránt. Felkészülnek a közéleti szereplésre, 
egyéni és közösségi érdekeik és értékrendjük képviseletére. 
 

A foglalkozások olyan kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban kialakul 
az alkalmazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő képesség. 
 

A kollégiumi foglalkozások kiegészítik az iskolák nevelő-oktató munkáját. A középiskolai 
szakaszban a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szakközép-
iskolában az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges képességek, kész-
ségek, attitűdök együttes fejlesztése a cél. 
 

A csoportfoglalkozások keretprogram terve nevelési területenként, az adott témakör leg-
fontosabb tartalmi elemei alapján határozza meg a kollégiumi nevelés-oktatás pedagógiai tar-
talmát. A foglalkozások számát, éves elosztását, tartalmi felépítését úgy kell meghatározni, 
hogy alkalmazkodjon a tanulók életkorához, a választott iskolájuk típusához. 
 

A kollégiumi nevelés és oktatás a Nat. kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik 
az iskolai tantervi szabályozáshoz. 
 
5.9.2. A tanulás tanítása 
 

A kollégium a foglalkozások és a tevékenységek során támogatást nyújt abban, hogy a ta-
nulók eredményesen fejezzék be választott iskolájukat. 

Nagy jelentősége van az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításának, ezzel segítve 
az iskolai órákra való felkészülést, a jó eredmények elérését, a hátránnyal küzdők felzárkóz-
tatását, a gyermekek tehetségének kibontakoztatását. 
 

A tanulás tanítása, az ismeretszerzést és hasznosítást elősegítő beállítódások kialakítása 
nagymértékben hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka vilá-
gában. 
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Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam: 
 Ismerje meg - és előbb pedagógus segítséggel, majd önállóan alkalmazza - a kollégiumi 

tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokhoz igazodó, egyénre, cso-
portra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. 

 Tudja szervezni idejét, tevékenységeit. 
 Alakuljon ki megfelelő szövegértő olvasás, sajátítsa el az iskolai követelmények teljesíté-

sére felkészítő tanulási technikákat. 
 Legyen képes a tanultakról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről szóban vagy írás-

ban 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. 
 
5.9.3. Az erkölcsi nevelés 
 

A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi normá-
kat, és ezek a normák beépüljenek személyiségükbe, mindennapi életükbe, tevékenységükbe. 
 

Lényeges, hogy az erkölcsi nevelés a napi élet gyakorlatából, tapasztalataiból vegyen pél-
dákat, egyben készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra és azok kezelésére. 
 

A kamasz fiatalok esetében különösen jelentős, hogy segítsen számukra választ találni er-
kölcsi kérdéseikre, az esetleges problémáikra. Az erkölcsi nevelés nagy hatással van a közös-
ség és az egyén életére egyaránt. 
 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam: 
 Ismerje az erkölcs fogalmát és szerepét az emberi együttélésben. 
 Legyen tisztában az erkölcsi felelősség fontosságával. 
 Képes legyen az életkornak megfelelő erkölcsi választásokra. 
 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 
 Lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát. 
 Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morális helytállás jelen-

tőségét. 
 Képes legyen megfelelő erkölcsi választásokra. 
 

5.9.4. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 

A kollégiumi foglalkozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók elsajátítsák azokat 
az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megala-
pozzák a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. 
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Ennek révén kialakul bennük a szűkebb és tágabb közösséghez való tartozás, a hazaszere-
tet érzése. 
 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam: 
 Ismerje nemzeti kultúránk értékeit, hagyományainkat. 
 Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon milyen 

nemzetiségek élnek. 
 Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság nemzeti szimbólumait. 
 - Ismerje meg az adott település kultúrtörténetét, hagyományait, jellegzetességeit. 
 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 
 Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket. 
 Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága. 
 Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt. 
 Ismerje országunk és a magyarság nemzeti szimbólumait. 
 Ismerje a magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő személyiségeit. 
 Legyen kellő ismerete a település kultúrtörténetéről, hagyományairól. 
 

5.9.5. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 

A kollégiumban folyó nevelés sajátos pedagógiai eszközei révén elősegíti a demokratikus 
jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértését. 
 

A közösségi tevékenységek gyakorlásával a diákok átélhetik annak jelentőségét, hogy mit 
is jelent a felelős állampolgári részvétel a közügyekben a közösség és az egyén számára egy-
aránt. 
 

Ez tágabb értelemben sokat segít a nemzeti öntudat erősítésében, és egyben összhangot 
teremt az egyéni célok és a közösségi jó között. 
 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam: 
 Legyen tisztában a demokrácia fogalmával, ismerje fel jelentőségét a közösségben, az em-

beri társadalomban. 
 Lássa be, hogy a jog a társadalmi élet nélkülözhetetlen szabályozó eszköze. 
 Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és 

társadalmi célok elérése érdekében. 
 Értse a kötelezettségek és a jogok egymásra gyakorolt hatását. 
 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 
 Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit (választási rendszer, helyi ön-

kormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek stb.). 
 Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben. 
 Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és 

társadalmi célok elérése érdekében. 
 Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a kötelezettségek és a 

jogok gyakorlása során. 
  



Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 
 

 

Szakmai program, 5. fejezet: Kollégium Pedagógiai programja 252. oldal 

5.9.6. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 

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 én-
kép és az önértékelés kialakulását, melyek a személyiségfejlődés meghatározó elemei. 
 

Mód van a mások helyzetébe történő beleélés képességének kialakítására, mások elfogadá-
sára. Ezek a képességek elősegítik, hogy kulturált közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban. 
 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam: 
 Legyen képes személyiségjegyeit, tulajdonságait, képességeit felismerni. 
 Értse, hogy tevékenységével tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért. 
 Lássa be, hogy szükség van az alapvető magatartási szabályok betartására. 
 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 
 Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonáso-

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

értékesek az emberi együttélésben. 
 Életkorának megfelelő választékossággal legyen képes a társas kommunikációra. 
 Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének képessége, és döntési 

helyzetekben legyen képes e lehetőségeket mérlegelni. 
 Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és megértése, a he-

lyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása. 
 

5.9.7. A családi életre nevelés 
 

A család, mint a társadalom alapvető közösségi építőköve, különös jelentőséggel bír a fia-
talok 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 közös-
ség 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. 
 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam: 
 Ismerje a család szerkezetét, működését, valamint a különféle szerepeket és szabályokat 

a családi közösségben. 
 Képes legyen felismerni és megfelelő módon kezelni, értelmezni a családban előforduló 

különböző konfliktusokat. 
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Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 
 Ismerje a különféle szerepeket és szabályokat a családban. 
 Tudatosuljon a családalapítás, családtervezés, a helyes párkapcsolat és felelősségvállalás 

fontossága. 
 Ismerje meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a párkap-

csolatokban. 
 

5.9.8. Testi és lelki egészségre nevelés 
 

Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó jelentőségű a 
fiatalok számára. 
 

A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíthatnak el, 
olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésé-
ben, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. 
 

A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód kialakításá-
hoz és fejlesztéséhez. 
 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam: 
 Legyen tisztában az egészségtudatos életmód jelentőségével. 
 Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás. 
 Ismerje a különféle egészségkárosító szereket és a szenvedélybetegségeket. 
 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 
 Legyen tisztában a helyes életritmus és életvitel személyiségre, testi fejlődésre kifejtett 

pozitív jelentőségével. 
 Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a szenvedélybetegségeket, és ismerje ezek 

megelőzésének módjait. 
 Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás, az egész-

ségtudatos életmód. 
 Legyen tisztában az egészség, a sport és a lelki élet egymásra gyakorolt hatásával. 
 

5.9.9. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 

A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás meg-
felelő módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. 
 

A szűkebb és tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes feladat-
vállalás fontos személyiségfejlesztő hatással bír. 
 

Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési fel-
adat: a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója. 
 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam: 
 Jelenjen meg a tanuló személyiségében a szolidaritás érzése. 
 Legyen érzékeny mások helyzete iránt. 
 Alakuljon ki az összetartozás érzése. 
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Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 
 Alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékkal élők iránt. 
 Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága. 
 Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrá-

nyos helyzetű társak iránt. 
 
5.9.10. Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 

A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet 
megóvásának. 
 

A kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 
 

Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gya-
korlására, a környezet védelmét elősegítő tevékenységekre, közös cselekvésekre. 
 

Fejlesztési követelmények, 5-8. évfolyam: 
 Váljon érzékennyé környezete állapota iránt és legyen képes a környezet sajátosságainak 

megismerésére. 
 Tekintse értéknek a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható, 

harmonikus működését és jöjjön létre benne késztetés környezete értékeinek megőrzé-
sére. 

 Fejlődjenek ki benne a harmonikus környezet iránti igények, környezetkímélő életmód-
hoz szükséges szokások és legyen motivált a környezet védelmét célzó közös cselekvésre. 

 
Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 

 Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a kör-
nyezetre káros tevékenységeket, és kerülje is el ezeket. 

 Legyen képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figye-
lembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét. 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. 
 
5.9.11. Pályaorientáció 
 

A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések ré-
vén biztosítják a képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfe-
lelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglal-
kozást és pályát. 
 

A különféle szakkörökön, önképző körökön képessé válhatnak arra, hogy a számukra meg-
felelő pályaválasztásuk érdekében megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. A pályaválasztáson 
túl egyben felkészülhetnek a választott életpályára is. 
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Fejlesztési követelmények, 5-8. évfolyam: 
 Tudatosuljon a diákokban a pálya és a személyiség valamint a képességek és az adottsá-

gok összhangja. 
 Tudja összehasonlítani az egyes pályák szakmai, ergonómiai elvárásait, jellemzőit. 
 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 
 Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, ismerje saját 

képességeit. 
 Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit. 
 Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. 
 Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat. 
 Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit, alakítsa ki a megfelelő kommuni-

kációs stílust. 
 Tudatosuljon benne, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is 

van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. 
 Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával, hivatásával kapcsolatban, 

munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. 
 
5.9.12. Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 

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 ész-
szerűen gazdálkodni, a fogyasztás szerkezetét a lehetőségekhez viszonyítva megfontolt mó-
don kialakítani. 
 

Az egyéni és közösségi érdekek jól összehangolhatók a diák-önkormányzati munka révén. 
Gyakorolhatók a döntés és a felelősség egymásra hatásából adódó helyzetek. 
 

Fejlesztési követelmények, 5-8. évfolyam: 
 Ismerje meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit. 
 Legyen tisztában az otthoni pénzügyi lehetőségekkel, korlátokkal. 
 Tanulja meg a különféle pénzkezelési technikákat. 
 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 
 Ismerje a társadalmi, gazdasági problémák kialakulásának okait. 
 Tanulja meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit. 
 Tudja alkalmazni a pénzkezelés különböző technikáit. 
 Tudatosuljon benne a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, illetve megszerzé-

sének eszköze. 
 Legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával és veszé-

lyeivel. 
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5.9.13. Médiatudatosságra nevelés 
 

A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. A diákok kol-
légiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos médiu-
mok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. A médiatudatosságra nevelés 
során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és fejlesztésének meghatá-
rozó jelentősége van valamennyi korosztály számára. 
 

Fejlesztési követelmények, 5-8. évfolyam: 
 Tudjon különbséget tenni a médiatartalmak között. 
 Ismerje a reklám szerepét, jelentőségét, előnyeit és veszélyeit. 
 Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és egyéb 

online média nyújtotta lehetőségeket. 
 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam: 
 Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához. 
 Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. 
 Ismerje a reklám hatását a fogyasztásra. 
 Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és egyéb 

online média nyújtotta lehetőségeket. 
 Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és felhasz-

nálásának szabályait. 
 Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, számító-

gépes játékok) és egyéb veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek. 
 
 

5.10. A NEVELŐMUNKA ELLENŐRZÉSI RENDJE 
 

A kollégiumvezető ellenőrzi a kollégiumi nevelőmunkára vonatkozó alapdokumentumok ér-
vényesülését, határozatok végrehajtását. Tapasztalatait megbeszéli az érintett nevelőtanárok-
kal, segítő szándékú útmutatást ad a további munkához. 
 

Kiemelten vonatkozik pályakezdő, vagy a kollégiumi nevelőmunkában gyakorlatlan nevelők 
munkájának segítésére. Ellenőrző munkáját úgy tervezi, hogy kiterjedjen a csoportfoglalkozá-
sokra, tanórákra, szakkörök munkájára, a reggeli ébresztésre, a napi munka ellenőrzésére is. 
 

A részletes, pontos időkezdéseket a mindenkori Házirend tartalmazza, amelyet rendszeres 
felülvizsgálunk, ha kell, módosítunk.  
 

5.10.1. A kollégiumi nevelőtanár feladatai 
 

Egy-egy tanulócsoport pedagógiai, nevelési irányításáért, vezetéséért felelős. Ezen belül 
konkrétan: 
 a tanuló lelki, erkölcsi fejlődéséért 
 tanulmányi munkájáért 
 általános műveltségük gyarapításáért 
 egészséges életmódjáért 
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 magatartásuk, magaviseletük kultúrált fejlesztéséért 
 életpályára való felkészítés 
 ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért csoportján belül 
 segíti, megszervezi a tanulmányi munkát  
 ellenőrzi a felkészülést 
 megismeri tanulói családi körülményeit  
 kapcsolatot tart a szülőkkel, osztályfőnökökkel, szaktanárra. 
 irányítja, szervezi, segíti a csoport és a diákönkormányzat fejlődését, 
 ellenőrzi a tanulói által használt helyiségeket, a tanulók felszerelésének, személyes tulaj-

donukat képező tárgyaiknak rendjét, tisztaságát, a tanulók ápoltságát 
 a tanév elején elkészíti saját csoportjára vonatkozó éves, részletes munkatervlét az előző 

év munkájának helyzetelemzése alapján.  
 munkájára a munkaterv alapján havi ütemezésben végzi 
 törekszik – a fokozatosságot szem előtt tartva – mind szélesebb teret biztosítani a tanulói 

öntevékenységnek, kezdeményezésnek. 
 felelős a harmónikus tanár-tanuló viszony, a családias, meleg légkör megteremtéséért a 

csoporton belül. Továbbá csoportja, a többi csoport és a kollégiumi közösség közötti ba-
ráti, szeretetteljes viszony kialakításáért. Nem a saját presztízséért, hanem a tanulók 
egészséges, harmonikus testi-lelki fejlődéséért, jó közérzetéért munkálkodik. 

 munkájáról, megfigyeléseiről, a tanulókról szerzett pedagógiai tapasztalatairól feljegyzé-
seket készít folyamatosan. Hetente kiírja az iskolai érdemjegyeket. félévkor és év végén 
elemző értékelést készít.  

 kiemelt figyelmet fordít a tanulók minden munkájának rendszeres következetes ellenőr-
zésére, értékelésére. 

 rendszeresen tartja a kapcsolatot a tanulók osztályfőnökeivel és szaktanáraival.  
 munkaidejét az igazgató és a kollégiumvezető által jóváhagyott munkaidő beosztás sze-

rint végzi.  
 

5.10.2. Az otthonjelleg erősítése 
 

A kollégium az ott lakók második otthona. Az otthonosságot megköveteli az egyén iránti sze-
mélyre szóló figyelmet a nevelőtanárok részéről. Az otthonosság érzésének megalapozása ér-
dekében együttérzéssel készítjük elő a kollégiumba először bekerülő fogadását. Az elsős első 
kollégiumi évét kezdő tanuló egyéni nehézségeit megértéssel kezeljük, a pedagógiai alap szük-
séges és a tanulók által igényelt segítség megadásával erősítjük bennük a védettség tudatát. 
 

Arra törekszünk, hogy a tanulók között szeretet és bizalomteljes viszony alakuljon ki, hogy 
fejlődjenek, erősödjenek a társas kapcsolatok. 
 

Az otthonosság folytonos erősítése megköveteli a tárgyi feltételek szüntelen javítását. Ter-
mészetesen a feltételek javítása mellett hasonló igényességgel kell megkövetelni a kialakított 
esztétikus környezet megóvását, állagmegőrzését is. A nevelés folyamatát a diákok iránti fele-
lősség és szeretet hassa át. Ismerni kell a növendékek törekvéseit, vágyait, véleményét a tanu-
lásról, munkáról a másik nemről, a jövőről és önmagáról. 
 

A nevelői szeretetnek az igazságosság és a segítőkészség éppúgy jellemzője, mint a követelés. 
Az elnéző szeretettel ugyanis visszaélnek a tanulók, a gyengédséget gyengeségnek, a megértést 
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minden megengedésének tarthatják. A nevelőtanári munkához nagyfokú türelemre van szük-
ség. Olyan türelemmel kell rendelkezniük, amelyben erő, bizalom és szigor egyaránt benne ta-
lálható. A jó szándékú közeledés szükséges tanulóink problémáinak megoldása érdekében. 
 

Helyzetünkből adódóan megismert intimitások diszkrét kezelése, a bizalmas beszélgetés stí-
lusának megválasztása, az ügyes háttérbe húzódás mind-mind a pedagógiai tapintat körébe tar-
tozik. Pedagógiai tapintaton a helyes cselekvés iránti érzéket, a jól megválasztott stílust, az el-
fogadható viszonyokat értjük, amikor a tanár és növendék tudja hol a határ. A megfelelő nyu-
godt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése alapvető feladat.  A tanár-diák kapcsolatban meg-
határozó a kétoldalú bizalom.  
 
 

5.11. ÉRTÉKELÉSI HAGYOMÁNYOK 
 

A pedagógiai folyamat elengedhetetlen része az oktató, tanuló számára az ellenőrzés, érté-
kelés. Az ellenőrzést folyamatosan alkalmazzuk. Az értékelés révén fogalmazhatjuk meg a fel-
adatok teljesítése, a kollégiumi nevelés esetén a tanulmányi teljesítményeknek és a nevelési 
eredményeknek a szintjét. 
 

Az értékelés alapelvei: 
 az értékelés legyen tárgyilagos, igazságos, 
 történjen nyilvánosan, 
 tanúsítson tartós motivációt, 
 az értékelés történjen szóban és írásban, 
 figyelembe kell venni a diákok véleményét. 
 

Az értékelést a nevelőtanárok végzik.  A szóbeli értékelés a heti csoportfoglalkozáson történ-
jen. Jelentős rontást vagy javulást ekkor is lehet arásban rögzíteni és erről a szülőt is kell érte-
síteni. (Különösen indokolt a téli és tavaszi szünetet megelőzően tájékoztatni írásban a szülő-
ket.) 
 

Értékelésnél figyelembe vesszük: 
 a diákok érdemjegyeit, vagy osztályzatait, 
 a hálók rendjét, ami az ügyeletes tanárok napi ellenőrzésén alapszik, 
 liturgikus élet, 
 a tanulók aktivitását, amit a csoport életében, önálló munkában kifejt, 
 jutalmazás, büntetés. 
 

A kollégium nagyon szoros egységben él az iskolával, ennek megfelelően a személyiségfej-
lesztésben, a közösségfejlesztésben, a hagyományteremtésben, hagyományok ápolásában 
együttesen veszi ki részét. A kollégium vallási kulturális élete átsugárzik az iskola szellemisé-
gére, jelentős pluszt adva hozzá. 
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5.12. A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 
 

A kollégium nevelési-oktatási feladatait úgy tudja megoldani, ha együttműködik az iskolával, 
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, és a szülőkkel. Tényleges együttműködést kell megvalósí-
tani, igényelve: a kölcsönös rendszeres tájékoztatást, a kollégiumi követelmények ismeretét, és 
otthoni alkalmazását, rendszeres kapcsolattartást a szülőkkel. Kirívó esetben a család látoga-
tása is szükséges lehet. Rendszeresen tartunk szülői értekezleteket és fogadó órákat. A szülői 
értekezletek közötti időszakban-levélben értesítjük a szülőket a tanulók tanulmányi teljesítmé-
nyéről, a szilenciumi tevékenységéről, iskolai és kollégiumi viselkedéséről. Telefonon bármikor 
érdeklődhetnek, kereshetnek bennünket. Igény és szükség esetén személyesen is rendelkezé-
sükre állunk, hogy a gyermek érdekében konzultáljunk. Ha a gyermek viselkedésében rendkí-
vüli változást észlelünk (negatív irányban) azonnal értesítjük a szülőt/gondviselőt. A pozitív 
irányú változásokat dicsérettel jutalmazzuk. 
 

A nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a 
szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 
 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom 
és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pe-
dagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az intézményi nevelés egysége, és ennek nyomán 
a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 
 

A tanulókat a kollégium életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola 
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 
 

Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormány-
zat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 
vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfő-
nöki órákon tájékoztatják a diákokat. 
 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. válasz-
tott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 
 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyama-
tosan tájékoztatják. 
 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 
 Családlátogatás 
 Szülői értekezlet  
 Fogadó óra  
 Írásbeli tájékoztató  
 Közös kirándulások 
 Pályaválasztási tanácsadás 
 Közös lelki nap 
 Közös zarándoklatok 
  Plébániával közös programok 
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A szülők részéről elvárhatjuk: 
 Aktív részvételt az iskolai, kollégiumi rendezvényeken, 
 Ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz, 
 Őszinte véleménynyilvánítást, 
 Együttműködő magatartást, 
 Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést, 
 Érdeklődő, segítő hozzáállást. 
 
 

5.13. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 
 

A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységet a kollégium az iskolával szoro-
san együttműködve látja el. Ezt az indokolja leginkább, hogy a kollégiumban kizárólag az iskola 
tanulói laknak. A nevelők napi kapcsolatban vannak a gyermekvédelemmel foglalkozó kollégá-
val, aki mindig szívesen segít a problémák megoldásában. Felvilágosító előadásokon rendsze-
resen részt vesznek kollégistáink. 
 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerül-
tek. A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem 
tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel meg-
küzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. 
 

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb kö-
rülmények között élőket. 
 

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, min-
dennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Meg-
védi őket az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől. 
 

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára 
nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. Ezekre 
a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, 
megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalni kell a fokozott törődést a tanuló-
val. 
 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a 
gyermek és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető 
jogok érvényesülését, védő–óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében. 
 

Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. Folyamatos kapcsolatot tart az 
osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnökökkel. Családlátogatáson vesz 
részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi 
szervezetekkel. 


