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A KOLLÉGIUM ÁLTALÁNOS NEVELÉSI CÉLJAI ÉS FELADATAI
Kollégiumunk legfőbb nevelési célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és
egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése,
személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. Kollégiumunknak, mint átmeneti otthonnak
olyan magatartásformákat, viselkedési mintákat, szabályokat kell átadni a tanulóknak, melyek
biztosítják az általános emberi értékek belsővé válását. A tanulók értékrendjét, szokás- és
normarendszerét a társadalmi elvárásoknak megfelelően kell formálni. A személyiségformáló
folyamatok tervszerű alakításával és az általános műveltséghez szükséges kiegészítő
ismeretek nyújtásával törekedni kell a családból hozott kulturális-, tudás-, magatartás- és
viselkedésbeli hátrányok leküzdésére. Ennek érdekében a kollégiumnak olyan szellemi
műhellyé kell válnia, mely nem elégszik meg a tanulás feltételeinek megteremtésével és a
szállás biztosításával. Az otthonná válás érdekében tolerálni kell a tanulók eltérő törekvéseit.
A kitűzött pedagógiai célok elérése érdekében az alábbi értékek bensővé válását kell
tudatos, tervszerű tevékenységgel elősegíteni.
– magyarságtudat, történelmi hagyományaink ismerete, anyanyelvünk ápolása
– egyetemes emberi jogok betartása, európai kulturális hagyományok ismerete
– általános emberi értékek tisztelete, társadalmi normák betartása
– közösségért érzett felelősség vállalása
– igazságosság, empátiakészség, tolerancia, segítségnyújtás
– alapvető műveltség, tudás elsajátítása, intelligencia,
– önismeret, önmenedzselés, motiváltság az önképzésre
– konfliktuskezelés, megoldási alternatívák használata
– céltudatosság, következetesség, igényesség, szorgalom
– környezetvédelem, az egyéni és közösségi javak megóvása
Ezen értékek prioritásának hangsúlyozása mellett figyelembe kell venni az egyéni
sajátosságokat, a családból hozott műveltségbeli és szocializációs jellemzőket. Céljaink
elérése érdekében az alábbi nevelési feladatok figyelembevételével kell szerveznünk
kollégiumunk tevékenységrepertoárját:
• A tanulás tanítása
• Erkölcsi nevelés
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Családi életre nevelés
Testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés

A nevelési feladatok átszövik a kollégiumi élet valamennyi területét, és megjelennek a
tematikus foglalkozásokban is, melyek a Kollégiumi Foglalkozási Tervben kerülnek
kifejtésre.
AZ ELŐZŐ TANÉV NEVELÉSI CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE
• Jelentősen csökkent az érettségi utáni képzésben résztvevők száma, de nőtt a 9.
évfolyamos és a külsős tanulók létszámaránya.
• A lemorzsolódók számában nem történt az előző tanévhez viszonyítva érdemi
változás.
• A tanulmányi átlag emelkedése évek óta folyamatos, az iskolai átlagot meghaladó.
• Főként a pozitív jövőkép és reális önismeret hiánya miatt gyenge a tanulási motiváció.
• Egyre kevesebb a sikerorientált tanuló. A kudarckerülők a „minek tanuljak, úgysem
sikerül” szellemében nem hajlandók erőfeszítésre.
• Közös célok elérése érdekében a tanulók nehezen mozgósíthatók
• Tematikus csoportfoglalkozások terv szerint zajlottak. Sikeresek voltak a kollégiumon
kívül megtartott, vagy külső előadós foglalkozások
• A Tanulástechnika foglalkozások és a sakk alapjainak elsajátítása kötelező volt
minden 9. évfolyamos kollégistának.
• A nevelőtanárok a gyengébb tanulók esetében egyéni tervet készítenek a
beavatkozásra.
• A vírus miatt elrendelt digitális munkarend főként facebook csoportokon belül valósult
meg változó sikerrel.
• A studiumot felügyelő tanárok átszervezésével a második félévben korrepetálásokat,
felzárkóztatásokat szerveztünk matematika, fizika, magyar, történelem, angol és
elektronika tárgyakból. A kezdeti sikerek igazolása a digitális munkarend miatt sajnos
a következő tanévre marad.
• A tanári ráhatás ellenére a szobarend még mindig nem megfelelő.
• A kevés dicséret melletti sok figyelmezetés az azonos súlyú vétségek nagy számával
indokolható. Az egymásra építkező fegyelmező fokozatok nem rendelkeztek
visszatartó erővel, ezért szükségessé vált a Házirend módosítása. Az eredmény a
következő tanévben már mérhetővé válik.
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A 2020/2021. TANÉV KIEMELT NEVELÉSI CÉLJAI FELADATAI
• A pozitív gondolkodás legyen meghatározója a nevelői kommunikációnak
• El kell érni a tanulói együttműködést, mert e nélkül a leglelkiismeretesebb tanári
segítségnyújtás is sikertelen
• A KRÉTA rendszer nevelőtanári hozzáférésével segíteni kell a tanulási eredmények
kontrollját
• A lemorzsolódók számának csökkentésében érdemi változást kell elérni
• Már tanév elején kiemelt figyelmet kell fordítani az adott tantárgyból gyengébb
teljesítményt nyújtó tanulók intenzív felzárkóztatására
• Elvárás a korszerű nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, melynek feltétele a
változatosság és az interakció. Preferálni kell a kooperatív tanulás módszereit.
• A foglalkozásokon az érdeklődés felkeltése és fenntartása érdekében kiemelt figyelmet
kell kapnia az infokommunikációs eszközök használatának.
• Távlati célként az egyéni foglalkozások prioritására kell törekedni, mert ezek
segítségével a személyiség mélyén megbúvó indítékok is felszínre kerülhetnek
• A szobarendre és a szemetes kiürítésére hatékonyabb ellenőrző rendszert kell
alkalmazni
• A fegyelmező intézkedések hatékonysága érdekében módosított Házirend
eredményességét nyomon kell követni.
• A kollégium közösségi kapcsolatait a tanulói igényeknek megfelelő közös
tevékenységek bővítésével kell erősíteni.
• Előre fel kell készülni a vírushelyzet miatt esetleg bevezetendő Digitális munkarendre.
Az előző félév tapasztalatainak hasznosításával már tanév elején ki kell dolgozni egy
hatékonyabb szervezési formát.

A 2020/2021. TANÉV RENDJE

Kollégiumi beköltözés
Első tanítási nap
Az első félév vége:
Utolsó tanítási nap:
Őszi szünet:

Téli szünet:

Tavaszi szünet:

Tanítás nélküli munkanapok:

2020. augusztus 31. 14.00-18.00
2020. szeptember 01.
2021. január 22.
2021. június 15.
9 – 11. (13.) évfolyamon
2021. április 30.
12. (14.) évfolyamon
2020. október 23. – november 01.
utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök)
első tanítási nap: november 02. (hétfő).
2020. december 19. – 2021. január 03.
utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek)
első tanítási nap: 2021. január 04. (hétfő)
2021. április 01. – április 11.
utolsó tanítási nap: március 31. (szerda)
első tanítási nap: április 12. (hétfő)
1. szeptember - közösségi nap
2. október - közösségi nap
3. december - közösségi nap
4. március - közösségi nap
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5. április – diáknap
6. tavaszi szünet
7. tavaszi szünet
8. tavaszi szünet

KOLLÉGIUMHOZ KÖTŐDŐ ISKOLAI PROGRAMOK
Iskolai szülői értekezletek:
Szülői fogadó napok:
Iskolai gombavató ünnepség:
Iskolai ballagás:
Beiratkozás:

2020. szeptember 14.
2021. február 01.
2020. november 16.
2021. március 8.
2020. december 11.
2021. április 30.
2021. június 23.
2021. augusztus 25.

1600
1600
1600
1600
l600
1500
0900
0900

ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK
aradi vértanúk napja
nemzeti ünnep
diktatúrák áldozatainak napja
nemzeti ünnep
holokauszt áldozatainak napja
nemzeti összetartozás napja

2020. október 6.
2020. október 23.
2021. február 25.
2021. március 15.
2021. április 16.
2021. június 4.

Koszorúzás
Kolexpress, weblap
Előadás
Kolexpress, weblap
Filmvetítés
Vetélkedő

A TANÉV FELADATTERVE

Feladat, esemény

Felelős

Határidő

Nevelőtanárok munkájának ellenőrzése, értékelése

Kiss Ferenc

folyamatos

Dokumentumok felülvizsgálata

Kiss Ferenc

folyamatos

Pályázati lehetőségek kihasználása

Kiss Ferenc

folyamatos

Csoportversenyek szervezése, lebonyolítása

Diáktanács

folyamatos

A város kulturális és művészeti központjainak látogatása Ducsai Zoltán

folyamatos

Kollégiumi WEB-lap működtetése, aktualizálása

Ducsai Zoltán

folyamatos

Kolexpress online szerkesztése

Varga Csaba

folyamatos
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Kulturális és sportrendezvények a város kollégiumaival

külön terv szerint

Együttműködés külső szervezetekkel, intézményekkel

DT patronáló
Kis Sándor
DT patronáló

Együttműködés a mentálhigiénés munkacsoporttal

Kiss Ferenc

folyamatos

Tanévnyitó kollégiumi értekezlet

Kiss Ferenc

2020.08.27.

Kollégiumi munkaterv összeállítása

Kiss Ferenc

2020.08.28.

Csoportbeosztások és a tanári órarend elkészítése

Kiss Ferenc

2020.08.28.

Kötelező foglalkozások tervének összeállítása

Kiss Ferenc

2020.08.28.

Tanulók beköltözése

csoportvezetők

2020.08.31.

Szülői értekezlet az új kollégisták szülei számára

Kiss Ferenc

2020.08.31.

Baleset-és tűzvédelmi oktatás

Kiss Ferenc
csoportvezetők
Varga Csaba

2020.09.02.

csoportvezetők

2020.09.15.

Csoportmunkatervek, foglalkozási tervek elkészítése

csoportvezetők

2020.09.18.

Diákönkormányzat küldöttgyűlésének előkészítése

DT patronáló

2020.09.18.

Éves tanulói foglalkozási terv elfogadása, közzététele

nevelőtestület

2020.09.22.

Tanulók jelentkezése a választható foglalkozásokra

csoportvezetők

2020.09.22.

Kollégiumi programterv összeállítása

DT patronáló

2020.09.23.

Szabadon választott tanulói foglalkozások indítása

csoportvezetők

2020.09.28.

Kollégiumi közgyűlés

DT patronáló

2020.09.29.

A sakk alapjainak elsajátítása (kilencedikes tanulók)

Varga Csaba

2020.10.01-

Naplók, nyilvántartások ellenőrzése

Kiss Ferenc

2020.10.05.

Őszi Kollégiumi Napok

2020.11.10-12.

Csoport-és szakköri foglalkozások ellenőrzése

DT patronáló
csoportvezetők
Kiss Ferenc

Kollégiumi Karácsony

DT patronáló

2020.12.17.

Tanulástechnika alapjainak elsajátítása (kilencedikes
tanulók)
Választható foglalkozások tanulói igényfelmérése

külön terv szerint

szeptember

2020.11.30.
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Féléves munka értékelése, beszámolók elkészítése

csoportvezetők

2021.01.29.

Félévzáró kollégiumi értekezlet

Kiss Ferenc

2021.02.02.

Kollégiumi közgyűlés

DT patronáló

2021.02.04.

Naplók, nyilvántartások ellenőrzése

Kiss Ferenc

2021.02.08.

Csoport-és szakköri foglalkozások ellenőrzése

Kiss Ferenc

2021.03.29.

Tavaszi Kollégiumi Napok

2021.04.13-15.

Kollégiumi ballagás
Kolexpress ballagási különszám
Tanulók jelentkezése a kollégiumba

DT patronáló
csoportvezetők
Ducsai Zoltán
Varga Csaba
csoportvezetők

Felvételi kérelmek elbírálása

Kiss Ferenc

2021.06.04.

Éves munka értékelése, beszámolók elkészítése

csoportvezetők

2021.06.21.

Új kollégisták beiratkozása

Kiss Ferenc

2021.06.23.

Évzáró kollégiumi értekezlet

Kiss Ferenc

2021.06.24.

2021.04.27.
2021.06.01.

Eger, 2020. augusztus 28.

Kiss Ferenc
kollégiumvezető
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