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1. Bevezetés 

 
A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium intézményben a nevelő-oktató munka 

az alábbi pedagógiai program alapján folyik. 

Ez Intézményünk legfontosabb tartalmi szabályzó dokumentuma, mely meghatározza a nevelő-

oktató munkahelyi pedagógiai elveit, céljait, feladatait, az iskola nevelési programját, helyi tan-

tervét, működésének feltételeit. 

A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete készíti és fogadja el a képzési ciklus egészére 

vonatkozóan. 

A pedagógiai program az iskola fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. Ezzel a fenntar-

tó kifejezi egyetértését a programban megfogalmazottakkal és kötelezettséget vállal arra, hogy 

hosszú távon biztosítja a program megvalósulásához szükséges feltételeket.  

A jóváhagyott pedagógiai program megvalósulásáért az igazgató felelős. 

 

2. Helyzetelemzés 

 

2.1. Az iskola rövid története 

 
Legtávolabbi eredete a ferences rend esztergomi megtelepedésére, 1228-ra nyúlik vissza. Itt 

működött a rend hittudományi főiskolája (Studium Generále). Tanárai között találjuk Temesvári 

Pelbártot és Laskai Osvátot.  

1775 – A Vízivárosban ferencesek vették át az eltörölt jezsuita rend gimnáziumát (jelenleg 

Prímási palota) 

1779 - A jezsuita kollégiumból átköltöztek a Mária Terézia királynő bőkezűségéből emelt új 

iskolaépületbe (jelenleg Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola). 

1809 - A gimnázium vezetését királyi rendeletre a bencés rend kapta meg. 

1928 - A mai ferences rendház falai között középiskolai internátus létesült. 

1931 - A kollégium nyilvános jogú gimnáziummal bővült. 

1939 - Az első érettségi vizsgák éve. 

1948 - A gimnáziumot és az internátust államosították. A Temesvári Pelbárt Testnevelési 

Gimnázium és a Dolgozók Gimnáziuma működött a falai között. 

1950 - Az egyház és az állam közötti megegyezés értelmében a nyolc katolikus középiskola 

között újjáéledt az esztergomi Ferences Gimnázium és a Szent Antal Kollégium. 

1959 - Intézmény felvette a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium nevet. 

1989 - A rendszerváltozás után az egyházi intézmények újra önállóan működhetnek. 

1999–2007 között számítástechnikai szoftver-üzemetetési szakképzésre nyílt lehetőség. 

1999–től hat évfolyamos képzés is indult. 

 

2.2. Az iskola jelenlegi helyzete 
 

A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban a képzési rendszer: 

 Gimnázium – 6 évfolyamos képzéssel 

 Gimnázium – 4 évfolyamos képzéssel 

 Kollégium – kollégiumi nevelés és ellátás, melynek szervezeti struktúrája megegyezik a 

gimnáziuméval 

 Hat napos tanítási hét  

 beiskolázási területe az egész történelmi Magyarország 

 

A képzések osztálykeretben történnek, hagyományos tantárgyak alapján. 
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Az iskola nevelő-oktató munkájában harmonikusan ötvöződik a hit, a nevelés-oktatás és a ke-

resztény kultúra értékeinek közvetítése. 

 

Csoportbontásban folyik az oktatás: 

7-8. évfolyam: földrajz, történelem, rajz és testnevelés kivételével minden tantárgy 

9-12. évfolyam: informatika, idegen nyelv 

 
 

2.3.  A pedagógiai program jogszabályi háttere 
 

- Egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici, Roma 1983. I.25.) III. könyv, III. cím, I. 

fejezet 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, (a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény),  

- a 36/2009.(XII. 23) OKM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának ki-

adásáról szóló (46/2001.(XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprog-

ramjának kiadásáról (a továbbiakban: Alapprogram, ill. Keretterv); 

- a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról (a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

243/2003. (XII.17.) Korm. Rendelet, a továbbiakban: NAT); 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, (nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a továbbiakban: R.); 

- a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a kerettantervek kiadásáról (28/2000. (IX. 21.) OM 

rendelet, a továbbiakban: KR], 

- 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról;  

- 2012. évi XXVI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásá-

nak, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról; 

- 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, vala-

mint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

- a KPSZTI kerettanterve 

- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről  

 

2.4. Társadalmi, gazdasági, oktatáspolitikai tendenciák, változások, új kihívá-

sok 

 

2.5. Fenntartói és egyéb partneri, környezeti elvárások 
 

Az intézményt alapító és a korabeli fenntartást vállaló Provincia Mariana célja: „A növendékek – 

a középiskolai ismeretek elsajátítása mellett – vallás-erkölcsös, hazafias, munkaszerető, önálló és 

takarékos művelt-ifjakká való nevelése az Isten- és felebaráti szeretet jegyében.” Serédi 

Jusztinián, akkori hercegprímás nyilatkozatában úgy fogalmaz, hogy ebben „az intézetben csak a 

ferencrendi növendékek és az esztergomi internátusok növendékei fognak tanulni.” A mai fenn-

tartó, a Magyarok Nagyasszonya Provincia is ugyanezeket az elvárásokat tartja fontosnak. 

A fenntartó érdekeit az intézményi referens hivatalán és az iskolai evangelizációs animátorokon, 

a rendszeres kapcsolattartáson keresztül, a vizitációk alkalmával érvényesíti az Intézmény felé. 
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Az anyagi természetű elvárásoknak az éves költségvetés többszöri egyeztetésével, a provincia 

gazdasági tanácsának működtetésével és az évente rendszeres könyvvizsgálói ellenőrzéssel ad 

hangsúlyt. 

Partnereink: Esztergom város és intézményei, az öregdiákok, a magyar és az európai ferences 

testvériskolák és a közelben működő katolikus iskolák, a KPSZTI, a beiskolázást segítő plébáni-

ák. A részükről tapasztalt elvárás: az intézményben elkötelezett keresztény és ferences lelkiségű 

diákok nevelése, a magyarság értékeihez való ragaszkodás és hűség, magas fokú szellemi okta-

tás, a művészetek, sport, környezet iránti érzékenység kialakítása és fejlesztése, a család és a 

nagyobb emberi közösség, társadalom szolgálata.  

 

2.6 A működés feltételrendszere 
 

2.6.1 Humán erőforrás, személyi feltételek, szervezeti jellemzők 
Az iskolai munkában 23-25 tanár vesz részt, a kollégiumi nevelés 13-15 többségében ferences 

szerzetes munkáján alapszik. A korfa folyamatosan változik – jó, ha sok a fiatal, energikus, a 

gyerekekhez korban közel álló, a problémáikat megértő tanár, és fontos a középkorú, már sok 

rutinra szert tett kolléga, és nagyon hasznos az idősebbek bölcsessége, a lényegesre összpontosí-

tani tudó jelenléte. Intézményünk az elkötelezett keresztény életvitelű tanárok és munkatársak 

felvételét tartja előnyösnek. Sokat számít, ha valaki korábban a gimnázium tanulója volt. Az ok-

tató nevelő munkában a kb. 75%-os férfi elsőbbség a fiúgimnázium miatt kívánatos. 

A gimnázium és a kollégium egységes vezetés, munkarend mellett működik teljes átjárhatóság-

gal. A technikai és adminisztratív dolgozók létszáma a helyi üzemelésű konyha miatt magas 30-

35 fő között mozog.  

Az intézmény vezetése fontosnak tartja továbbképzéseket. Igyekszik minden anyagi eszközt, 

helyettesítést biztosítani, hogy a kollégák minél magasabb szintű szakmai és pedagógiai munkát 

végezzenek. Ugyancsak érdeke, hogy minél többen működjenek szaktanácsadóként, szakértőként 

és vizsgaelnökként, mert így a régió iskoláival hatékonyabb kapcsolatot lehet fenntartani, és a 

továbbképzésnek egy sajátos műfaja is megvalósul általa. 

 

2.6.2 Gazdálkodási jellemzők, tárgyi-dologi feltételek. 
- gazdálkodás, költségvetés,  

- tantermek, szaktantermek, tornaterem, 

- bútorzat, felszereltség 

- karbantartás, tisztaság 

- pályázatok 

 

2.7 A tanulók (tanuló-összetétel) jellemzői, családi háttér 
 

Milyen általános adottságokkal érkeznek a gyerekek, milyen szülői háttér tapasztalható:  

- A családi háttér egyre ziláltabb. Sok az elvált, gyermekét egyedül nevelő, vagy újabb házasság-

ban boldogulását kereső szülő. 

- A „minden egész eltörött”, – hitében és erkölcsi szemléletében egyre heterogénabb szemlélet-

mód (pl. az ezoterikus felfogástól a mélyen hívő, elkötelezett római katolikus életformáig) jel-

lemzi a családi mentalitást. 

- Politikai elkötelezettségben és a kultúra iránti fogékonyságban is sokszínű világgal találkozha-

tunk az egyes családok felfogásában – a felszínes „hordószónokoktól” az értékekre nyitott, és az 

értékek mentén gondolkodókig. 

- A fiúk érzelmi, biológiai és szellemi fejlődése is változó mértékű akár a hetedik, akár a kilen-

cedik évfolyamba érkeznek. Ez ebben az életszakaszban azért is fontos, mert a fiúk magasabb 
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ingerküszöbbel élik át a serdülést akár érzelmi életükben, akár a kamaszkor külső, fiziológiai 

változásaiban. 

- Tanulmányi előmenetelükben a megkívánt 3,6-es alsó szint sem tekinthető abszolút mérőszám-

nak, mert mást jelent ugyanaz az eredmény egy vidéki kisiskola és egy nagyvárosi jó eredmé-

nyeket felmutató intézmény esetében.  

Természetesen erre épülnek az egyedi jegyek, azaz minden személy külön egyéni tulajdonsá-

gokkal, felkészültséggel, belső és külső értékekkel van felruházva. 

Ebben a helyzetben a ferences iskola szellemisége örömmel látja az egyediség kibontakoztatását, 

és ugyanakkor feladatának tekinti a közösség javát szolgáló áldozatos, hívő életet is. 

 

2.8 A nevelői munka helyzete 
 

 

3. Az intézmény hivatalos adatai 
 

Az iskola  

neve: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium  

címe: 

telefon: 

fax: 

e-mail címe: 

web-címe: 

2500 Esztergom, Bottyán J. u 10. 

06-33-510-290 (-297) 

06-33-631 369 

franka@index.hu 

www.franka-egom.ofm.hu 

 

 

OM azonosító száma:  

A fenntartó 

031934 

neve: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 

címe: 1024 Budapest, Margit krt. 23. 

Az alapító  

neve: Szűz Máriáról Nevezett Ferences Rendtartomány 

címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 9. 

Az alapító okirat kelte: 1931. augusztus 19. 

A működési engedélyt kiadó szerv 

neve: Komárom-Esztergom Megye Főjegyzője 

címe: 2800 Tatabánya V., Fő tér 4. 

A működési engedély kelte: 1997. március 24. 

A közoktatási megállapodás megbízójának 

neve: Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai államtit-

kára 

címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
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A közoktatási megállapodás kelte: 1997. január 1. 

 

 
4. Nevelési program 
 

4.1. Az iskolában folyó nevelési-oktatási munka pedagógiai alapelvei, értékei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 
4.1.1 Pedagógiai alapelvek, értékek: 

 
4.1.1.1. Katolikus nevelés 

  

A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységet alkot. „Az iskola azért tanít, hogy 

neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert.” (Kat.Isk.29.)  

A keresztény nevelés arra segít, hogy megérjünk a szabadság felelős használatára, érzékünk 

legyen a transzcendencia és az evangéliumi értékek iránt, megismerjük önmagunkat és a minket 

körülvevő világot, felülemelkedjünk a szellemi-lelki középszerűségen, ne fáradjunk bele a foly-

tonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzük magunkat az egyházon belül 

Isten és az emberek szolgálatára. Az igazi és örök otthonunk a Mennyben van, ahol nem az elért 

eredmények, hanem a bennünk élő szeretet számít. A hitre nevelés nem annyira szavakkal törté-

nik, mint inkább az életünkkel, ahogyan a hétköznapokban viselkedünk és gondolkodunk. 

Ezért állítjuk önmagunk, tanítványaink, a szülők, dolgozóink elé példaként Jézust, az őt köve-

tő szenteket és a ma körülöttünk élő sugárzó embereket.  

Kiemelkedő módon tiszteljük Máriát, Jézus édesanyját, aki az Isten iránti bizalom és ragasz-

kodás jele számunkra, valamint Ferenc testvért, rendünk alapítóját, akinek gondolkodásmódját, 

életvitelét a következőkben kívánjuk az intézmény valamennyi dolgozója, diákja, a szülők és 

minden érdeklődő számára közel hozni: 

 

4.1.1.2 A ferences szellemiség a nevelésben 

 

Alapvető viszonyok: 

- "az egyedül jó" Isten Fiának megtestesülése miatt nagyra értékeljük az emberi méltóságot 

- az egész teremtett világ iránt mélységes tiszteletet és szolidaritást érzünk, és erre hívjuk fel a 

többi ember figyelmét is 

- a szegény, alázatos és megfeszített Krisztus példáját követve segítjük a szegényeket és az élet 

perifériájára szorultakat 

- ragaszkodunk a Katolikus Egyházhoz, amely a legtökéletesebben adja nekünk Krisztust 

 

A ferences nevelés alapjai: 

 

- Isten jósága 

Ferenc életének legnagyobb élménye Isten jósága.  „Mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök, 

akitől minden jó ered, s aki nélkül semmi jó nincsen.” (A Miatyánk kifejtése, 2.)  „Mindenható, 

szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, 

neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, 

minden áldást és minden jót. Úgy legyen, úgy legyen. Ámen. (Imádság)  
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Így olvashatjuk Teremtés könyvének legelején is, amikor minden nap végén „látta Isten, hogy ez 

jó”. Az írás azt rögzíti, hogy az egyedüli Jótól csak jó származhat.  

Bár a bűnbeeséssel az ember eltávolodott Istentől, Isten hűsége és jósága mindig megmaradt az 

ember iránt. „Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon.” 

(IV. misekánon) Isten szeretete és jósága a ferences teológusok megközelítése szerint olyan, 

mint a túláradt patak, amely nem fér meg önmagában, meg akarja osztani életét az emberrel, még 

akkor is, ha visszautasítást kap. „Saját Fiát sem kímélte az Isten, hanem értünk mindnyájunkért 

áldozatul adta.”  

Ferenc számára a megtestesülés (Isten magára veszi az anyagvilágot) és a kereszthalál („Istenem, 

Istenem, miért hagytál el engem) az emberi természet legegyértelműbb és legmélyebb vállalása, 

szintén – Fián keresztül – Isten változatlan jóságának megmutatkozása.  

 

- Az ember jósága 

Nem önmagától származik. Minden jónak végső eredője Isten. Az ember ugyanúgy, mint az ösz-

szes többi teremtmény, teremtése pillanatától hordozza magában a jót. Az ember is minden jóért, 

amit önmagában felfedez, vagy mások meglátnak benne, Istennek tartozik hálával, mert mindez 

egyedül Tőle származik.  Amikor az emberből sugárzó jóról van tapasztalatunk, Istennel találko-

zunk. 

 Az ember vétkezett, amikor magát akarta a jó és a rossz tudójának a paradicsomban, hogy 

„olyan lesz, mint az Isten”. Ez a teremtettségén túlra nyúló vágya olyan zavart okozott benne, 

ami Istentől gyógyításra szorul. Jézus Krisztus saját testében ezt a megsebzett emberséget vitte 

fel a keresztfára, hogy Önmagán keresztül megmutassa az egész emberiség legtökéletesebb sze-

retetét és ragaszkodását Teremtője iránt. És ezután az ember – amennyire Krisztusba öltözik – 

újra hordozza azt a jóságot, amelyet ártatlan állapotában Istentől öröktől fogva megkapott. 

 

- A ferences pedagógia gyökere 

Ezért tekinti a ferences pedagógia kiinduló pontnak az emberben lévő jót. A nevelésben azt 

emeljük ki, ami az Isten élete bennünk. Ez nem azt jelenti, hogy a rosszat nem vesszük észre. 

Csupán annyit, hogy kezdetben volt a Jó. A rossz, ami az emberhez férkőzött – csak akkor és 

annyira sajátja, amennyire az ember azonosul vele. Ehhez tudatos és szándékos cselekvésre van 

szükség. A gyermek, az élete kezdetén lévő ember Isten szemében jó: „Bizony mondom nektek, 

ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek or-

szágába.” (Lk.18,2) Mégsem születünk teljesen jónak – részben az öröklött tulajdonságok, rész-

ben a környezeti hatások árnyalják az egyéniséget.  A konkolyról szóló példabeszéd az emberi 

természetet is szemléltetheti. Együtt él bennünk az isteni életre való nyitottság és sok olyan erő, 

amit az ellenség éltet. (vö. Mt 13,25-40) Az emberi fejlődés mégis dinamikus, amelynek során 

fontos a jó folyamatos erősítése, amely képessé tehet a rossz megtagadására. Az emberben levő 

jó működését kívánja segíteni a nevelés, de ezt megelőzi a szabad akarat, amely a személy leg-

bensőbb és legelidegeníthetetlenebb sajátja. 

 

- A szabad akarat  

 

Ez az Istentől kapott ajándék a születés és a halál két partján belül óriási lehetőségeket tár az 

ember elé. Állandó döntések sorát jelenti – egy alapvető, az életutat meghatározó döntés után. A 

döntés mindig a jó és a rossz között történik.  

„Kisebb szeretet távozz tőlem, mert én egy nagyobb szeretetbe szerettem bele” (Raimundus 

Lullus) –egy állandó fejlődés reményét hordozza az ember számára. A jó melletti folyamatos 

döntés azt a belső, szellemi-lelki előrehaladást hozza, amely Isten élete bennünk – „Élek, de már 
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nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20) Ahol egyre inkább terét veszti az én, és elő-

térbe kerül a Te, maga az Isten.   

„Ha egy kisfiú összeadást végez, és téved, e tévedés magán viseli a kisfiú személyének bélyegét. 

Ha azonban feladatát tökéletesen megfelelő módon végzi el, személye semmiféle sajátos nyomot 

nem hagy a műveleten. A tökéletesség személytelen. A misztikusok minden erőfeszítése arra 

irányult, hogy lelkükből száműzzék mindazt, ami azt mondja „én”. (Simone Weil) 

Ez a paradoxon a keresztény életre nevelés legnagyobb felismerése: „Aki meg akarja találni éle-

tét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.” (Mt 10,39) A szabadságom kitel-

jesedése lemondás a saját szabad akaratomról annak javára, aki maga a Teljesség. 

 

- Istentől kapott jó tulajdonságok felismerése 

 jellem, szellemi, lelki, testi adottságok 

- Tanúság Isten jóságáról 

 hitvallás az életben megélt örömökről, melyekben Isten jósága vált felismerhetővé 

- A másik ember jósága 

 az apró emberi gesztusoktól az önfeláldozó szeretetig 

 a család példaképeitől a szentekig 

- A teremtett világ jósága 

 Isten gondviselését tükrözi (aki esőt ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek) 

 az élővilágban lévő rend 

 a harc, a mindig jobb szelekciója 

 a csoda, a szépség neve 

- A jóra nevelés eszközei a kamaszkorban 

 a meglevő jóra épít, az otthonról hozott értékek kiemelése 

 pozitív motiváció, a gondolkodásra, cselekvésre segítő eszközök előremutatók, serkentő 

jellegűek legyenek 

 pozitív gondolkodásmód erősítése, mindenben a jót vegyem észre 

 

4.1.1.3 Magyarságtudat 

 

Büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk. Meggyőződésünk, hogy akkor van helyünk az 

európai népek közösségében, ha ismerjük múltunkat, hagyományainkat, értékeinket, és ezzel 

ajándékozzuk meg az európai nemzeteket. Olyan történelmünk, kultúránk, gondolkodásmódunk 

van, olyan sikereink szellemi képességekben, sportban, művészetekben, amit kötelességünk ko-

molyan venni és emelkedett lélekkel továbbadni. És magyarnak lenni azt is jelenti, hogy ismer-

jük más népek, civilizációk nyelvét és gazdagságát. 

  

4.1.1.4 Közösségi életre nevelés 

 

Az ember alapvetően közösségi lény: közösségeket alkot, és igényli a befogadást is. Lelki, szel-

lemi, fizikai adottságait a közösségben tudja kibontakoztatni. Ezért igyekszünk úgy élni és arra 

nevelni növendékeinket: 

- hogy nyitottak, megértők legyünk különböző szokások, életmódok, kultúrák iránt, becsüljük 

meg ezeket, tiszteljük egymásban, a másik emberben az egyszeri megismételhetetlen sze-

mélyt; 

- hogy fontos legyen számunkra az együttműködés, konfliktuskezelés, problémaérzékenység, 

- hogy érzékenyek legyünk az embertárs akadályozottságára, kiszolgáltatottságára, ráutaltságá-

ra, fogyatékosságára, felismerjük lehetőségeinket a segítségnyújtás helyzeteiben. 

 

4.1.1.5 Kiművelt emberfők 
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Az iskola elsősorban nevelési-oktatási intézmény. Az oktatás révén megismerteti a diákokat a 

tudományok eredményeivel, felkészíti őket a továbbtanulásra, és a leendő foglalkozásuk lelkiis-

meretes végzéséhez szükséges tudást biztosítja. Arra törekszünk,  

- hogy iskolai közösségünk megtanulja szeretni az igazat, a szépet, a jót, a szentet, tisztelni az 

életet,  

- hogy fejlődjenek a tanulók képességei az önálló ismeretszerzésben, ennek megosztásában, a 

véleményalkotásban és – kifejezésben, az érvek kifejtésében, a kritika felelős megfogalmazá-

sában és meghallgatásában, az építő jellegű vitatkozásra való hajlandóságban; 

- hogy fejlődjék a tanulók önreflexiója, tudják megfogalmazni igényeiket, és felismerni reális 

szükségleteiket,  

- hogy ismeretben és lelki elkötelezettségben törekedjenek eljutni mindenek forrásához, Isten-

hez.  

A mai fogyasztói szemlélet, a technikai haladásba vetett hit, az emberi élet és a társadalmi fo-

lyamatok gazdasági kérdéssé egyszerűsítése elé kívánjuk állítani a hiteles információszerzést és 

az alapos, korrekt tudást, a manipulációk útvesztőjében való eligazodást, a lényeglátást, a dolgok 

több szempontból történő érzékelésének képességét, ennek formálását. 

 
4.1.1.6 Művészetek iránti fogékonyság 

 
A megrendült ember - az, aki találkozott az élő Istennel - személyesebb és hitelesebb életet él. Ez 

a találkozás megjelöli az embert. Ennek a belső élménynek az igényét kívánjuk magunkban is 

napról napra erősíteni. Ehhez szándékozunk hozzásegíteni növendékeinket és a velünk együtt élő 

embereket azzal, hogyha megszerettetjük velük a csöndes szemlélődést a természetben, értékes 

irodalmat, műalkotást, zeneművet adunk a kezébe. 

 

4.1.1.7 A teremtett világ szeretete 

 
A hétköznapi ember a teremtett világot a maga kétarcúságában éli meg: az elemek építenek és 

rombolnak, az ember segítségére is fordíthat bármit, de ezek képesek el is pusztítani őt. A világ 

egyszerre szép és rút is tud lenni. Rendalapítónk gondolkodásában a teremtett világ: út, amely 

Istentől való és képes elvezetni is Hozzá. Az ember és a világ közötti összezavarodott kapcsolat 

oka: a felfuvalkodottság, az irányvesztettség, az agresszivitás. Az emberre nem az anyag és an-

nak erői veszélyesek, hanem az ember viszonyulása ezekhez. Az uralkodás, birtoklás helyett a 

szemlélés, a csodálat, a tanulás, a helyes beállítottság. 

Növendékeinkkel szeretnénk megismertetni Ferenc testvér gondolkodását, a teremtett világ-

gal való harmónia lehetőségét. 

 

4.1.1.8 Testi nevelés, sport 

 

Intézményünk 13-19 éves fiúk oktatásával és nevelésével foglalkozik, akik ebben az életsza-

kaszban fejlődnek fizikálisan a legtöbbet. Saját igényük, - az iskola is ebben kíván partner lenni, 

hogy koruknak, erőnlétüknek megfelelően erős izomzatú, jó teherbírású, igényes tartású, kispor-

tolt, egészséges fiatalok legyenek.  

Az iskolát alapításától fogva átszövi a sport iránti fokozott figyelem. A testnevelésórák gya-

korlatain túl a különböző délutáni szakkörök (labdajátékok, szertorna, atlétika, úszás, vívás, asz-

talitenisz, rögbi) tömegsportrendezvények (tájékozódási futás, váltófutások) mellett az egyéni 

ambíció (konditerem, saját erőnléti programok) fejleszti erőnlétüket. 
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4.1.2 Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai, feladatai 

 
4.1.2.1 Felkészítés a továbbtanulásra 

Növendékeink szinte kivétel nélkül jelentkeznek felsőfokú tanulmányok végzésére, az erre törté-

nő felkészítés a középfokú oktatás  feladata. Tanulóink közül - évfolyamonként változó arányban 

- rendszeresen jelentkeznek és nyernek felvételt a különböző tudományterületekre, melyek közül 

a legnépszerűbbek: állam - és jogtudomány, gazdasági tudományok, hittudomány, agrártudo-

mány, műszaki tudományok, egészségtudomány, pedagógia. A továbbtanulók nagy száma miatt 

kiemelten fontos a kötelező érettségi tárgyak oktatása. A választható érettségi tárgyakra való 

színvonalas felkészülést az emelt szintű foglalkozások biztosítják. 

A tantárgyi órakereten túl: 

 szakköri foglalkozások keretében,  

 különböző versenyeken való részvétellel,  

 egyéni tanulást segítő programokkal, 

 felvételi előkészítő foglalkozások szervezésével,   

 tudományos előadásokon, programokon való részvétellel, 

 az osztálykirándulások, színház-, mozielőadások tudatos megválogatásával növeljük di-

ákjaink minél sikeresebb továbbtanulási esélyeit. 

Feladatunk az is, hogy az irreális elképzeléseket mind a szülőkben, mind tanítványainkban 

„helyére tegyük”, bár ezzel együtt is joguk van kitartani abban, amit a család ambicionál. 

 

4.1.2.2 Családi életre nevelés – papi, szerzetesi hivatás 

 

A Biblia szavai szerint „nem jó az embernek egyedül” (Ter.2,18), ezért társat választ magának.  

Intézetünkben igyekszünk úgy nevelni a fiúkat, hogy  

 felnőttként ők lesznek a család és a társadalom oszlopai,  

 megbecsüléssel, tisztelettel tekintsenek a lányokra, akikben esetleg már gyermekük édes-

anyját is megláthatják, 

 életre szóló, szentségi házasságra törekedjenek, 

 áldozatos szívvel merjenek vállalni több gyereket, mert nemzetünk csak így marad fenn. 

Az osztályfőnöki és a prefektusi órák anyagán túlmenően az iskolaorvost, példás családi életet 

élő öregdiákjainkat, szakembereket kérünk meg beszélgetésre. Felhasználunk minden olyan in-

formációs eszközt, amely keresztény elkötelezettségű szemléletünket erősíti bennük. 

Intézményünk büszke arra, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar papság jelentős százaléka 

érettségizett itt, és még többen készültek arra, hogy ezt az életutat válasszák. Szerzetesi közössé-

günknek majdnem 60%-a került ki iskolánkból. Nem elhanyagolható tehát a papi, szerzeti hiva-

tás ápolása. Ennek legfontosabb eszközei: 

 az állandó szerzetesi jelenlét, 

 az egyéni beszélgetések, 

 a liturgikus életben való tevékeny részvétel, 

 az ilyen irányú programok szervezése. 

 

4.1.2.3 Közéletiségre nevelés 

 
Az iskolai, a kollégiumi élet – bár biztosítja a személy szuverenitását – döntő módon közös-

ségben zajlik. Minél nagyobb a közösség, minél bonyolultabbak a célok, annál nehezebb egyet-

értést elérni a célokban, a hozzájuk vezető utakban, a megvalósítás sorrendjében. A tanulmányi 
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évek alatt próbáljuk felkészíteni növendékeinket a közéletre. A közért való felelősség kötelez a 

közügyek iránti érdeklődésre, mások álláspontjának megismerésére és mérlegelésére. Meg kell 

tanulniuk diákjainknak, hogy részük van a közhatalomban, és ezért részesei az érette hordott 

felelősségnek is, meg kell tanulniuk a módszereket, alapszabályokat, alapértékeket, amelyek kö-

zös célok érdekében a közös megegyezés kialakítását, a közös együttműködést, az alkalmas kép-

viselők és köztisztség-viselők kiválasztását, ellenőrzését és az ilyen megbízatások elvállalását, 

ellátását általában lehetővé teszik.  

Ennek az iskolában adott eszközei:  

 tantárgyi keretben a történelem, társadalomismeret, osztályfőnöki, prefektusi órák idevo-

natkozó részei, 

 az osztályok tisztségviselőinek kiválasztása, szervezett tevékenységük, 

 a diákönkormányzat működése,  

 a média szerepe a mindennapi hírek, információk megismerésében, 

 meghívott előadók személyes hatása, 

 ünnepség nagykorúvá vált diákjaink első szavazása alkalmából. 

  

4.1.2.4 Meggyőződésen, tapasztalaton alapuló értékrend 

 
Olyan világban élünk, amelyben az a jó, az értékes ember, aki fogyaszt, vásárol, egészséges, 

napbarnított, jól öltözött, sikeres, és ellenállhatatlan.  
Olyan világban élünk, melyben a szeretet és az egymásra figyelés helyett a pénz és az infor-

máció az úr. A média a külső talmi csillogást reklámozza és elhiteti, hogy ez a boldogság kulcsa, 

elhiteti, hogy a boldogság megvásárolható.  

Olyan világban élünk, melyben csökken az értéke az őszinte szónak, a versnek a klasszikus 

zenének, a csendnek. 

Olyan világban élünk, melyben manipulálhatóvá válik az ember, mert amit sokan és sokszor 

mondanak, az akár igaz is lehet(ne). 

Olyan világban élünk, melyben nem érték a családi hagyomány, egy tájegység hagyománya, 

az ország hagyományai. 

Olyan világban élünk, melyben nem érték az élet. 

Ebben a világban szeretnénk: 

- egészséges lelkű fiatalokat nevelni, olyan mintát adva, hogy ne legyenek meghasonlottak 

a kétféle értékrend miatt. 

- megtanítani őket együtt élni a világban tapasztaltakkal, és azt is, hogyan kell megőrizni 

identitásukat és értékeiket, 

- megtanítani őket, hogy nem értéktelenebbek (de nem is értékesebbek) másoknál, és hogy 

életük, egészségük is érték, életüknek transzcendens távlatai vannak, 

- megtanítani őket az önhittség és az önmagukban való hit közötti különbségre, 

- megtanítani őket az élet tiszteletére, a szenvedés értékére és saját, valamint a mások testé-

nek megbecsülésére, 

- megtanítani őket hitük okos megvédésére, véleményük bátor, de másokat nem sértő ki-

mondására, és arra, hogy a belső értékeik megszerzéséért is meg kell dolgozni. 

 

4.1.2.5 Diákegyesületi élet 

 

Diákközösségünket a „Pax et bonum” Esztergomi Ferences Diákegyesület fogja össze. Kétirányú 

szervezeti felépítésével (területi és osztályszintű) kíván megszólítani minden egykori és jelenlegi 

diákot. Célkitűzés: a diákbarátság ápolása, az Alma Mater szellemi, lelki és anyagi támogatása, a 

rászoruló diáktársak segítése. A megyei szervezők éves program keretében előadásokat szervez-

nek, műsoros esteket tartanak, egyes ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket bonyolítanak. Osz-
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tálytalálkozókat ötévente hívnak össze, mellette baráti szálakon rendszeres a kapcsolattartás. Évi 

egy alkalommal a diákegyesület összejövetelt tart gazdag, változatos programmal. A felvételét 

kérő minden diák tagja lehet a diákegyesületnek, aki legalább egy évet eltöltött iskolánkban.  
 

4.1.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 
 

A nevelő-oktató munka eszközeinek, eljárásainak igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságai-

hoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez és felkészültségéhez. 

Tapasztalatunk, hogy a módszereket és az eszközöket – a nevelés kiemelt fontossága miatt – 

kombinálva használjuk. 

Kiemelten kezeljük iskolánkban az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, az osztályzást és a 

jutalmazást. Nagy gondot fordítunk olyan módszerek alkalmazására is (személyes kapcsolat, 

felügyelet, figyelmeztetés, elmarasztalás), amelyek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények 

elkerülését szolgálják.  

 
4.1.3.1 Tanulmányi versenyek 
 

Intézményünk szorgalmazza tanulóink szellemi energiáinak kifejlesztését, Istentől kapott adott-

ságaik hasznosítását. A tehetség gondozásának kiváló területe a tanulmányi verseny. A fölismert 

tehetséges diákkal folyamatosan kell foglalkozni, fokozatosan adagolni a munkát, a feladatokat. 

Ügyelni kell arra, hogy a versenyre történő felkészítés, készülés ne menjen az iskolai tan-

anyag elvégzésének rovására. 

A versenyek rendszere: 

 iskolai házi versenyek és pályázatok, 

 katolikus iskolák közötti, a KPSZTI által kiírt versenyek, 

 a minisztérium vagy a pedagógiai szolgáltató intézetek által szervezett helyi, területi és or-

szágos versenyek. Ezek közül is kiemelkedik az Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-

seny.  
A tanulmányi versenyek költségeit az intézmény téríti. 

 
4.1.3.2 Szavaló és népdalverseny 

 

A magyarságtudatot, a művészetek iránti fogékonyságot, a tehetséget, a képesség kibontakozta-

tását fejlesztő és megerősítő rendezvények között fontos helye van az évi iskolai szavaló- és 

népdalversenynek. 

A vers- és prózamondók iskolai versenyét a magyartanárok munkaközössége szervezi ha-

gyományosan március 15-éhez kapcsolódóan. A tanulók két fordulóban: egy kötelező és egy 

szabadon választott szöveg előadásával versenyeznek. A verseny két kategóriában folyik a 7 -9. 

évfolyam és a 10 - 12. évfolyam diákjai között. Az iskolai versenyen kívül tanulóink alkalomsze-

rűen részt vesznek városi, megyei és országos szavalóversenyeken is..  

A magyartanárok munkaközössége szervezi a meghirdetett anyanyelvi versenyek iskolai for-

dulóit is. A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd versenyt általában decemberben, 

az Édes anyanyelvünk versenyt pedig rendszerint február közepén tartjuk. 

A népdalverseny a tanév utolsó napjainak reprezentatív műsora. A verseny első része egy 

zártkörű fordulóból áll, a döntő az egész iskola nyilvánossága előtt zajlik, ahol a legjobban telje-

sített három osztály és a legjobb tíz egyéni versenyző mérkőzik meg. 

A szavaló- és népdalversenyek költségei az intézményt terhelik. 

 

4.1.3.3 Szakkörök 
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A Pedagógiai program minden területének művelésére működnek szakkörök. Szakkörök célja a 

továbbtanulás segítése, a tehetséggondozás, a különböző versenyekre történő felkészítés, továbbá 

teret engedni az egyéni szórakozásnak, hobbynak, a szabadidő kulturált hasznos eltöltésének. 

Minden olyan tantárgy, a közösségi foglalkozásba szervezhető szakkör, amelyre tíz vagy annál 

több tanuló jelentkezik az év eleji felméréskor.  

Szokásosan szervezett szakköreink: magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, földrajz, 

biológia, rajz; sportszakkörök: labdajátékok (kosár- és röplabda, asztalitenisz, labdarúgás), szer-

torna, atlétika, sakk, úszás; a mentálhigiéné, elsősegélynyújtás, fafaragó-szakkör, énekkar, egy-

házzene szakkör, fotószakkör, népzenei szakkör, Bubik-színkör, multimédia szakkör. 

A szakkörök költségei az Intézményt terhelik. 

 

4.1.3.4 Franka-lap 

 

Intézményünk információ-áramlását, tehetséges diákjaink belső önképzőkörének működését, a 

szellemi-lelki élet művelését segíti újságunk, amelyik negyedévente jelenik meg ezres-kétezres 

példányban. Az iskola jelenlegi diákjai mellett olvasói a szülők, akiknek hazaviszik a gyerekek 

(szünidő előtt kerül tanulóink kezébe a lap), továbbá dolgozóink és az újságon keresztül tartjuk a 

kapcsolatot öregdiákjainkkal. A lap szerkesztésének külön szabályzata van.  

A Franka-lap megvétele nem kötelező, ezért a költségek a diákokat terhelik. 

 

4.1.3.5 Iskolai szintű előadások 

  
Bubik-színkör 

Az iskola nevelési munkájának valamennyi alapelvéhez kapcsolódik és intézményünk kezdetei-

től fogva hagyomány az iskolai szintű színpadi előadások szervezése. A pedagógiai elvek mellett 

ennek a korosztálynak adottsága is saját képességeinek kipróbálása, a színpadi sikerrel való ka-

cérkodás. Jó lehetőséget teremt ez arra is, hogy a szomszédos – szintén katolikus – iskola leány-

ifjúságával közösen rendezzük meg ezeket a darabokat. Az előadások rendszerint ünnepekhez 

kacsolódnak. Az évente hagyományosan megtartottak a következők: 

 Mikulás-est – a 10. osztályosok vidám műsora, 

 Karácsonyi ünnepség – a 9. évfolyam előadása, melynek témája szorosan kapcsolódik 

a karácsony titkához, 

 „Nagy színdarab” – a 11. évfolyam előadása, mely rendszerint valamelyik klasszikus 

színdarab megelevenítése iskolai feldolgozásban. 

Meghívott előadók műsora 

Előszeretettel hívjuk meg volt diákjaink közül azokat, akik a művészetekben, a közéletben, a 

hivatásuk magas szintű teljesítésében kiemelkedő eredményeket értek el, hogy növendékeink elé 

példákat állítsunk – ezt teszi a szorgalmas, kitartó munka, ha egy kis tehetséggel is társul.  

Meghívott előadóink másik köre azok az emberek, akik az intézményünk által megfogalma-

zott pedagógiai értékek szerint rendezték be az életüket, és a keresztény közgondolkodásban 

mintát állíthatnak fiataljainknak. Évente 4-5 ilyen előadást tartunk.  

 Tanévhez kapcsolódó előadások 

A tanév eseményeihez (tanévnyitó, tanévzáró, megemlékezés a nemzeti ünnepekről) kapcso-

lódó előadások formájáról, szervezőjéről, időpontjáról stb. az éves munkaterv rendelkezik.  

Az iskolai szintű előadások költségei az intézményt terhelik. 

  

 

4.1.3.6  Színház-, hangverseny-, mozi-, múzeumlátogatások 
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A művészetek iránti fogékonyság elmélyítésének, a kiművelt emberfők alakításának fontos esz-

köze a rendszeres és szervezett színház-, hangverseny-, mozi-, és múzeumlátogatás. Az élmé-

nyek elmélyült befogadását segíti a felkészítés, a programokat követő megbeszélés és értékelés. 

Az előadások nagy részének szervezői az osztályfőnökök, illetve a prefektusok, mivel a kol-

légiumi feladatoknak is részei. Minden osztály egy tanév alatt négy-öt alkalommal megy szín-

házba. 

Ezek a programok a tantervnek nem részei, nem kötelező jellegűek, ezért a költségek a tanu-

lókat terhelik. 

 

4.1.3.7 Fotó-, képzőművészeti, egyéb kiállítások 

 

A művészetek iránti fogékonyságot erősítik növendékeink alkotói megnyilatkozásai és az ezek-

ből rendezett kiállításaik. 10-15 fő azoknak a száma, akik a szabadidő hasznos eltöltéseként, 

rendszeres művészi igényességgel fotóznak, néhánnyal kevesebben rajzolnak, festenek. Rendez-

tek már kiállítást növendékeink a gerecsei erdei iskoláról, intézményünk történetéről, a régi fel-

szerelési tárgyakból. A Forró Kamill (1922-1974, ferences festőművész, tanár) Galéria ad lehe-

tőséget a kiállítások lebonyolítására. 

Ezek a kiállítások kedvet, lelkesedést öntenek diákjainkba, hogy kifejezzék, bemutassák a vi-

lágot, ahogy ők látják, hogy megbecsülést szerezzenek tanáraik és diáktársaik előtt, és arra is 

lehetőséget jelentenek, hogy az esztétikum által hatással legyenek növendékeink belső világára. 

 

Kákonyi Kortárs Galéria 

 

Célunk, hogy az oktató-nevelő hivatásunkban helyet kaphasson a kortárs (képző)művészet diá-

kok felé történő bemutatása. A galériával a magas művészi színvonalra jutott művészek alkotása-

it hozzuk közel a tanulókhoz. Ma olyan korban élünk, amikor a fiatalok számára meg kell tenni 

ezt a gesztust, bízva abban, hogy a művészet iránti érdeklődésük, az alkotások szeretete, megsze-

retése táptalajra talál majd lelkükben és elméjükben, elvetve ezzel azokat a magvakat, amelyek 

idővel szárba szökkennek és megtermik a kultúra vonzásában zajló élet tartalmas gyümölcseit. 

Másfelől nem téveszthettük szem elől az iskola falain kívül élő művészetpártoló látogatókat sem. 

Így a galéria rendszeresen változó anyagával nyitva áll Esztergom és környéke érdeklődői, vala-

mint az ország bármely tájáról ide érkezők előtt is. 

 

 

4.1.3.8 Lelkigyakorlat, lelki nap, napi imádságok, szombatesték, osztálymise, vasárnapi 

misék 

 
Évente 3 napos lelkigyakorlattal készülünk rendalapítónk, Assisi Szent Ferenc ünnepére. Célunk, 

hogy csendben, imádságban segítsük odafordítani növendékeinket Isten bennünk hangzó szavá-

ra, egyre mélyebb elkötelezettségre serkenteni őket hitük megélésében és a keresztény értékek-

ben. A lelkigyakorlat vezetőjét osztályonként választja ki a prefektus. A helyszín lehetőleg inspi-

ráló közeg.  
Lelki napokat évi három alkalommal tartunk: karácsonyi, húsvéti és a nyári szünet előtti szombat 

estén. Az egész intézmény együtt vesz részt rajta. Az előadót a prefektusok javaslata alapján az 

igazgató hívja meg. Célja megegyezik a háromnapos lelkigyakorlatokéval. 

A napi imádságok is lehetőségek arra, hogy tudatosítsuk magunkban: felnőttek és diákok Isten 

szeretetéből élünk napról napra. Általa van életünk – tőle kérünk erőt, és neki adunk hálát min-

denért. Napi imádságaink: reggel, tanítás előtt és után, étkezések előtt és után, este. 
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A szombatesték vezetője évente más-más prefektus. Célja annak megvallása, hogy a kiengeszte-

lődésben is Istenéi vagyunk. 15-20 perces elmélkedés keretében diákjaink életük, szokásaik újra-

gondolására, lelkiismeretvizsgálatra kapnak ösztönzést, utána gyónási lehetőség. 

A szentmise a keresztény ember számára „forrás és csúcs”. Ezért szervezünk szinte minden in-

tézményi ünnepi programot a szentmise köré. Az osztályok heti egy alkalommal önállóan vesz-

nek részt osztálymisén és még egyszer vasárnap diákmisén. 

A fenti programok kötelező jellegűk, ezért ezek költségeit az intézmény fizeti. 

 
4.1.3.9. Erdei iskola  

 
A hagyományos iskolai tanulásszervezés analitikus, azaz a tudományágak meghatározott 

tantárgyakba képződnek le. Viszont a gyerek természetes élménye az őt körülvevő világ 

együttes, összefüggő megtapasztalása és átélése. Ezzel szemben az iskola erőszakot tesz ezen a 

természetességen: a világ tantárgyakra oszlik, és közöttük – s a bennük megismerhető 

világdarabkák között – jószerével elvész minden kapcsolat. A projektszerű tanítás az érzékekkel 

megtapasztalható, a gyermeki értelemmel is átlátható élet-egységekből (problémákból), az 

egészből indul ki, hogy a részletek megismerése útján ismét visszatérjen az egészhez. 

Az erdei iskola programja önálló, a kötelező iskolai anyagon túlmenő – de nem vizsgaanyag. A 

program megvalósítására a Gerecse hegységben rendelkezésünkre áll az 1935-ben épített Serédi 

Nyaraló. 

 

 Az erdei iskola a következő programokból tevődik össze:  

I. MODUL: Földvárak a Gerecse ÉK.i oldalán 7. osztály: íjászat, fafaragás, gyógynövényis-

meret, gyógyteakészítés, éjszakai vadles, a Gerecse régészeti emlékei: földvárak, geomorfológiai 

ismeretek, vadfotózás, madártani megfigyelések, hálóval befogás, gyűrűzés, vadnyom-olvasás, 

12 hónap az erdőn I., erdészeti ismeretek, meteorológiai mérések, tábortűz, népdal-éneklés 

II. MODUL: Pusztamarót kultúrtörténete és természeti értékei 8. osztály: lepkészet, állam-

alkotó rovarok, munka a fával, fakitermelés, erdőművelés, éjszakai vadles, tájékozódási futás, 

Pisznice, római kori bánya megtekintése, vadfotózás, Pusztamarót – történelmi emlékhely, régi 

erdei mesterségek megismerése túrával, 12 hónap az erdőn II., víztisztaság-mérés, szennyvíztisz-

tító, főzési gyakorlatok, tábortűz, népdal-éneklés 

III. MODUL: Serédi Nyaraló története, környezetének természeti értékei, Környezetvéde-

lem 9.a osztály: a Nyaraló és a környék története, növényismeret, növény- meghatározás, éjsza-

kai vadles, séta tanösvényen, a Gerecse földtörténeti ismertetése elméletben és gyakorlatban, 

vadfotózás, látogatás a Gombáspusztai Arborétumba, túrázás elmélettel, csillagászati ismeretek, 

számháború, szelektív szemétgyűjtés, tábortűz, népdal-éneklés 

A 9. b osztály a három modul anyagából kap foglalkozásokat. 

Az erdei iskolai programok kötelező jellegűek, ezért a költségeket az intézmény - a fenntartó 

jóváhagyásával - állja. 

 

4.1.3.10.  Egyéb programok a szabadidő kulturált eltöltésére 
 

Autósiskola: a 11. évfolyam számára az ősz folyamán induló tanfolyam, amelyre diákjaink nagy 

érdeklődéssel tartanak számon. Az iskola feladata, hogy felmérje a tanulói igényeket, 

megkeresse azt az autóiskola-vállalkozást, amelyik időben és rugalmasan tud rendelkezésre állni, 

áraiban kedvező feltételeket ad és legkevesebb 4 autót tud párhuzamosan működtetni. Befejezése 

a tanév vége körül. A program nem kötelező jellegű, a költségek a tanulókat terheli. 
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4.1.3.11 Osztálykirándulások, egyéb kirándulások 
 

Alapelv: Az iskola minden diákja, mire elhagyja az iskolát, ismerje meg a történelmi Magyaror-

szág minden nagyobb tájegységét. Először a szűkebb környezetet, a lakóhelyhez közelebb eső 

vidékeket, majd az ország távolabbi pontjait, később a Kárpát-medence országhatáron túli tájait 

is. 

Az osztálykirándulások célja: 

 Ismeretszerzés, a haza megismerése - hazaszeretet (történelem, magyar irodalom, művé-

szettörténet) 

 Közösség formálása, közösség a nevelővel (osztályfőnöki) 

 Természeti környezetünk megismerése, annak szeretete, védelme (földrajz, biológia, fizi-

ka, kémia) 

 Turisztika, testedzés, sport (testnevelés, tánc, ének-zene) 

A kirándulásokat ezért változatosan állítjuk össze. Van benne városnézés, gyárlátogatás vagy 

egyéb létesítmény megtekintése, kirándulás, játék, sport, fürdés, stb. 

Az utat 3-5 naposra tervezzük. Szállásnak plébániát vagy másik egyházi iskolát próbálunk vá-

lasztani, jelenlegi határainkon túl a falusi turizmus ad jó lehetőséget. 

 

Az osztálykirándulásokhoz útvonalajánlatok 

 

7-8. évfolyam      – Esztergom város és környékének megismerése, 

     – gyalogtúrák a Gerecsében és a Pilisben, 

       – Székesfehérvár, Győr, Pannonhalma, Tihany, 

         – Veszprém, Zirc, Nagyvázsony, Sümeg, Keszthely, 

           – Fertő-tó, Fertőd, Fertőrákos, Sopron, Nagycenk, Kőszeg, Szombathely, 

9. évf.   – Pécs, Mecsek, Siklós, Harkány, Szigetvár, Mohács, 

   – Balassagyarmat, Szécsény, Ipolytarnóc, Hollókő, Nógrád, Cserhát-hg, 

   – Mátra, Mátraháza, Kékes, Parád, Eger, Egerszalók, Feldebrő, Bélapátfalva, Szilvásvá-

rad, 

   – Zempléni-hg., Sárospatak, Széphalom, Füzér, Nagy-Milic, Hollóháza, Boldogkőváral-

ja, 

     – Szatmár, Bereg, Tákos, Csaroda, Szatmárcseke, Nyírbátor, Nyíregyháza, Debrecen, 

Hortobágy, Tisza-tó, Muhi, 

   – Kecskemét, Kiskőrös, Kalocsa, Kiskunság, Ópusztaszer, Szeged, 

10. évf. – Felvidék: Párkány, Bény, Garamszentbenedek, Selmecbánya, Zólyom, Besztercebánya, 

Szepesség, Lőcse, Szepesvár, Szepeshely, Zsigra, Frics, Szinnyeújfalu (Szinnyei-

Merse Pál), Jernye, Kisszeben (Csontváry), Ólubló, Podolin (Krudy), Vöröskolostor, 

Szepesszombat, Szepesbéla (Peczval József), Nagyőr (Mednyánszky László), 

Bethlenfalva, Csütörtök 

11. évf. – Erdély: Nagyvárad, Bánffyhunyad, Kőrösfő, Kolozsvár, Bonczhida, Medgyes, 

Berethalom, Segesvár, Fehéregyháza, Székelykersztúr, Bögöz, Székelyudvarhely, 

Zeteváralja, Csíkszereda, Csíksomlyó, Mádéfalva, Csíkkarcfalva, Gyegyószentmiklós, 

Békás-szoros, Gyílkos-tó, Parajd, Szováta, Korond, Farkaslaka, Marosvásárhely, 

Nagyenyed, Gyulafehérvár, Torockó, Tordai-hasadék,  

12. évf.    – Itália: Rábafüzes - Graz – Villach, Tarvisio, La  Verna, Assisi, Santa Maria degli 

Angeli, San Damiano, Carceri, Róma, Orvieto - Firenze - Bologna - Padova, Velence, 

Villach, Rábafüzes  
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Az osztálykirándulások szervezése előtt a szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a költ-

ségeket teljes mértékben vállalják.  

 

4.1.3.12 Nyári / téli tábor 

 
A közösségépítés, -formálás egyik leghatékonyabb eszköze a nyári táborozás. Ennek formái: 

gyalog-, vízi, kerékpártúra. A téli túra legtöbbször a síelést jelenti. Lényeges, hogy maga a te-

vékenység adja a programot. A kis közösség megtapasztalhatja az egymásra utaltságot, az ön-

zést felülmúló segítőkészséget, az eddig rejtett vagy ismeretlen képességek, tulajdonságok egy 

másik közegben való megjelenését, az áldozat gyümölcsöző örömét. Az ilyen programok szer-

vezése az osztályfőnök, prefektus lelkesedését, elkötelezettségét tükrözi. 
A szünidei táborokat két-három hónappal korábban hirdetjük meg, hogy fel lehessen készül-

ni. A kínálatban szerepel a szervező tanár neve, elérhetősége, a tábor útvonala, illetve helyszí-

ne, a tábor időtartama, programja, várható teljes költsége és minden olyan lényeges információ, 

ami a szülők és a tanulók döntését segíti. A jelentkezés önkéntes, a költségeket a szülők állják.  

Iskolai szintű szervezést jelent az év eleji „mazsola” és „szecska” –tábor. Az új osztályok 

számára lehetőség ez arra, hogy az ismerkedés, a beilleszkedés, a közösséggé formálódás még 

az iskolai munka megkezdése előtt elinduljon.  

A szentkúti zarándoklat ideje augusztus 14. és 20. között van. Célja növendékeink közösségi 

hitélményének elmélyítése, ismerkedés a falusiak vallásos életével, a ferences kegyhely ko-

runknak szóló üzenetével: csend, imádság, lelki békesség. A táborok nem kötelező jellegűek, 

ezért a költségek a tanulókat terhelik. 

 

4.1.3.13 Közmunka 

 

A ferences lelkiséghez a szegények iránti szolidaritás jeleként szorosan hozzátartozik a kétkezi 

munka. Intézményünk hagyományosan igyekszik ránevelni növendékeinket erre mind a szor-

galmi időben, mind a nyár folyamán. 

 

Közösségért végzett munka a tanulmányi időben: 

 mosogatás hetente egyszer és havi váltással a 7- 10. évfolyam számára a prefektus beosz-

tása szerint, 

 a szigeti sportpálya karbantartása a pályagondnok és a testnevelő tanár vezetésével, 

 az udvar takarítása lombhulláskor és havazáskor a gondnok felkérésére, 

 az őszi beszerzés idején pincei tárolásra az élelmezésvezető megkeresése nyomán, 

 a tornaterem berendezése (előadások, műsorok alkalmával) a testnevelő tanárral, 

 virágok teleltetése, tavaszi kiültetés, locsolás a gondnok kérésére, 

 környezetünk tisztántartása, a szemét konténerbe szállítása, szelektív szemétgyűjtés a pre-

fektus irányításával. 

 

A közösségért végzett munka nyáron egy hét a 7- 11. évfolyamban: 

 tanévvégi nagytakarítás, év eleji berendezés, előkészületek, 

 részvétel az intézmény tatarozási feladataiban, 

 Gerecsében az erdei iskola felújítási, karbantartási munkái, 

 sekrestyei kisegítés, 

 gyümölcsszüret (befőzés idején), 

 segítség a karbantartó műhelyeknél. 
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A nyári közmunka idején növendékeink a kollégiumban szállást és étkezést kapnak, külön 

nyári napirend szerint töltik itt az idejüket. A foglalkozásukat az osztályfőnök, illetve a prefektus 

vezeti. Időtartama 8 hét: az utolsó tanítási naptól július első hete, illetve augusztus hónapban. 

 

 

4.2  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

4.2.1 Az iskola személyiségformálásban betöltött feladatai  

Az iskolának a személyiségformálásban betöltendő feladatköre megsokszorozódott. A család 

hagyományos nevelő funkciói arányaikban és minőségükben megváltoztak. A szülőmodellek 

érzelmi szerepének gyengülése a személyiségalakulás szempontjából kedvezőtlen hiányokat te-

remtett. A szülők megváltozott élet-módja a keresőfoglalkozás kényszere, a mindkét szülőre rá-

nehezedő munkaviszony szükséglete következtében a szocializációs színterek (család és iskola) 

egymással való kapcsolata meglazult. A gyermeket érő külső szocializációs hatások, közösségi 

életminták, tömegkommunikációs közvetítések, kortárscsoport befolyások jobbára a tárgyi érté-

kek elsőbbségét, vagy ennek igényét táplálják a human értékekkel szemben. A szülő-gyermek 

viszony módosulása a nevelő-gyermek viszony átalakulását is maga után vonta, a nevelői tekin-

télynek a hatékony erői csökkentek a nevelői mintaadó szerepe kedvezőtlenül módosult.  

4.2.1.1 A megfigyelés 

A tanulókat meg kell ismernünk:  

- az iskoláskor előtti személyiségfejlődés leglényegesebb adatait (mozgásfejlődés, beszédfejlődés 

a szülőkkel való beszélgetés során) 

- a családlátogatások során, hisz ebből a mikrokörnyezetből érik a legintenzívebb hatások  

- a testi fejlettség szemmel tartása 

- a tanuló érdeklődési köre, temperamentumának sajátosságai, érzelmei mennyire differenciáltak 

- a figyelem, a megfigyelőképesség, az emlékezet minősége. A mentális képességek megismeré-

séhez mindig többoldalú viszonyításra van lehetőségünk, viszonyíthatunk a tanuló életkori fej-

lettségéhez, vagy az osztály értelmi szintjéhez.  

- a jellem és az akarati vonások megismerése a tanuló viselkedésén és teljesítményén keresztül 

- teljesítményében lehet törekvő, buzgó, készséges, kitartó vagy közömbös  

- környezetéhez való viszony a társas érintkezésben lehet: segítőkész, együttérző, azonosuló, 

érdektelen, zárkózott  

- az önmagához való viszonyban kifejezésre jut a tanuló öntudata, önértékelése: önbizalom vagy 

ennek a hiánya 

 

4.2.1.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatosan elvek 

- a szülők gyermeket akartak, de egyedi, személyes egyéniséggé a jó Isten alkotta, 

- ezért egyszeri, megismételhetetlen individuum minden ember, 

- ezért nem elvekben, hanem személyes példákban, férfi ideálokban gondolkodunk  

 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni ember-

társaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony lesz a 

szentre, az igazra, a jóra és a szépre.  

 

Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok:  

- Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.  

- A megismerés képességének fejlesztése.  
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- Az önismeret, a motiváltság kialakítása.  

4.2.1.3 A személyiségfejlesztést segítő módszerek 

A fejlesztő beszélgetések céljai:  

- önvizsgálat  

- önismeret és fejlesztése  

- munkára nevelés  

- önfeltárás  

- önnevelés  

 

4.2.1.4 Szempontok a fejlesztő beszélgetésekhez:  

- a szükségletek kifejezése  

- az érdeklődési irányok megbeszélése  

- az erősségek felfedezése  

- visszajelzés  

- a célok kiválasztása  

 

4.2.1.5 Néhány technikai javaslat:  

- állítások és kijelentések helyett több kérdezésre törekedjünk 

- a kérdéskultúra fejlesztése 

- az ítéletek helyett bátorítsunk, a jóban erősítsük meg  

- a beszéd helyett inkább meghallgassunk 

- a közlés helyett reagálást tanácsolunk  

- az értékelés helyett a kapcsolat erejével és támogatással dolgozzunk  

- a tanácsadás helyett összefoglalást ajánlunk  

4.2.1.6  Kialakítandó személyiségjegyek:  

- A helyes önértékelés  

- Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük  

- Józan, megfontolt ítélőképesség  

- A mások felé való nyitottság, befogadóképesség  

- A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében a felismert nagyobb jó érdekében 

- A szelídség, az alázat, a türelem  

- Alaposság kialakítása  

- A mértékletesség  

- A bűnbánatra való készség  

- A belső csendre, elmélyülésre való igény  

- Hűség Istenhez és embertársainkhoz  

- Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt  

4.2.1.7 Elvárásaink tanítványainktól a következők:  

- Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban  

- Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt  

- Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása 

- Alapos, rendszeres és pontos munka  

- A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése 

- A házirend felelős betartása   
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4.2.1.8  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelkedő magatartásformák, amelyek 

megerősítésén dolgozunk: 

 a szent, aki Isten szentségéből részesülve, parancsait az élet minden területén követve, 

szentelődik meg 

 7 fő erény: 3 isteni hit, remény és szeretet és 4 sarkalatos: igazságosság, lelki okosság, 

mértékletesség, lelki erő 

 

4.2.1.9 És igyekszünk növendékeink segítségére lenni a személyiségüket, szabadságukat 

torzító tulajdonságok nevelésében, kezelésében: 

         „Ami az emberből kijön, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből 

származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, 22házasságtörés, kapzsi-

ság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság.” (Mk 7,21-23) 

          A test cselekedetei – „kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, 

ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigyke-

dés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók..” (Gal 5,19-21) 

 

4.2.1.10 Eszközök: 

 a napi szentírás-olvasások, amelynek során a történeti események sorában hallunk az Ó– 

és az Újszövetség kiváló férfiúiról. Első közöttük az Úr Jézus, aki emberségében mutatja 

a személyiség legigazibb értékeit. 

 a szentek életének olvasása alkalmával kiemelkedő jelentőségűek: a ferences közösség 

szentjei (Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Szent Bonaventúra, Kapisztránói Szent 

János, XX. század ferences vértanúi), a magyar szentek (Szent István, Szent Imre, Szent 

László), korunk nagy szentjei (Boldog Battyhány-Strattman László, Boldog XXIII. János, 

Boldog II. János-Pál) a, és a korábbi korok kiváló személyiségei 

 a történelem és az egyháztörténelem tanítása lehetőséget ad azoknak a magatartásfor-

máknak a bemutatására is, amelyeket értéknek tartunk és kifejlesztésére törekszünk 

 olyan színdarabok bemutatása az iskolai előadások alkalmával, ahol ezek a személyiség-

jegyek éles konfliktusokban mutatkoznak meg (pl. T. S. Eliot: Gyilkosság a székesegy-

házban, Max Frisch: És a holtak újra énekelnek, a Szent kísérlet, Száraz György: A nagy-

szerű halál stb.) és a karácsonyi misztériumjátékokban, vagy Szent Miklós szerepében. 

 olyan filmalkotások, színdarabok, operák megtekintése, amelyek a látvány lehetőségeivel 

és szuggesztív eszközeivel érik el hatásukat (pl. Bíbor és fekete, Tűzszekerek, A kóristák, 

Napfivér, Holdnővér, Kinek se nap se szél, István, a király, Hunyadi László, Bánk bán 

stb.) 

 élő és hivatásukat, szakmájukat a legmagasabb szinten teljesítő személyek meghívása is-

kolai előadásra (pl. Orbán Viktor, Balczó András, Kellermayer Miklós, Pindroch Csaba 

stb.) 

 továbbá eszközünk az egész keresztény életforma, amely az élet minden területén a sze-

mélyiség szabad és dinamikus fejlődését szolgálja. 

 

4.2.2 Teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 
A Nemzeti Alaptanterv értelmében az egészségnevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, 

melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi 

kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődé-

sét.  

Az élet Isten ajándéka. Akkor érezzük magunkat jól a bőrünkben, ha mind lelki, mind testi 

egészségünk rendben van. Az egészséges életmód kialakításához növendékeink számára  
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4.2.2.1 kipróbált, hagyományokon alapuló elméleti és gyakorlati program áll rendelkezésre. 

Az osztályfőnöki és prefektusi órák, egészségügyi szakszemélyzet, meghívott előadók segítenek 

az elméleti felkészülésben, a gyakorlati részt pedig a következő programok jelentik: 

  1./ alap – a kezdő osztályoknak a napirend következetes betartása. Ennek részei: a tudo-

mányos alapokon álló étkeztetés, a rendszeres sportolás, a biztosított pihenés, a kulturált szóra-

kozás, higiénikus öltözködés, csak a legszükségesebb gyógyszerszedés. A hangsúlyt a kiegyen-

súlyozott, normákat figyelembe vevő életvitel jelenti. Ez az itt töltött iskolai évek folyamatos 

feladata is egyben. 

 2./ az egészséges életmódot veszélyeztető tényezőkkel – a cigaretta, alkohol, drog, szexu-

ális szabadosság, illetve általában a függőségek – szemben alternatívaként ajánljuk: az egészsé-

ges tiszta örömöt, a fizikai munka sikerélményét, a természet közelségét. Ennek kipróbálására 

szervezzük rendszeres kirándulásainkat, nyári táborainkat, a közmunkákat, az erdei iskolát, stb. 

Ez a tízedik évfolyam szintje. 

 3./ a tizenegyedikesek már érettek arra, hogy a lelki élet bajairól is beszélgessünk. A lelki 

eredetű betegségek súlyosan kihatnak a testre is. Ebben is a párhuzamos bemutatás módszerével 

kívánjuk az életmódok közötti különbségeket szemléltetni: a szenvedélyek, indulatok, rossz haj-

lamok, negatív beidegződések, komplexusok, stressz helyett a szellemi örömöt, a pozitív tulaj-

donságok értékét, a család, barátság nagyszerűségét állítjuk eléjük mintának. A gyakorlati oldalt 

ebben a versenyeken elért győzelmek, a mindennapos lelkiismeretvizsgálat, és a rendszeres gyó-

nás, áldozás jelenti.  

 4./ a négy év folytonosan ható, egymásra épülő rendszerének csúcsán beszélgetünk a ha-

lálról, a szenvedésről, a betegségről, a bajról – hogy csak az élet megtisztító fürdői. Lelki fel-

emelkedettséget, hívő elkötelezettséget kíván annak megértése és elfogadása, hogy még az 

egészséges életmód sem ment meg minket minden kellemetlenségtől. Van egy élet utáni élet, 

ami a legmagasabb rendű érték számunkra. 

 

4.2.2.2 Az iskolai egészségnevelés alapelvei, céljai: 

 Testi – lelki egészségünk harmóniájának megteremtése, az egészséges életmód kiala-

kítása és megtartása 

 Életvezetési ismeretek fejlesztése, ésszerű napirend kialakítása 

 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

 Tanulók felkészítése a stressz – hatások kezelésére 

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

 Aktív napi testedzés, mozgás és játéklehetőség  

 Mentálhigiénés nevelés 

 Az egészség és a társadalom összefüggéseinek bemutatása 

 Táplálkozási szokások kialakítása 

 Egészségkárosító szenvedélyek megelőzése 

 Tolerancia és segítő életmód kialakítása 

 

4.2.2.3 Feladatok: 

 Felvilágosító munka 

 Megelőzés (prevenció) 

 Egészségünk védelme (személyes példamutatás) 

 Az egészség megóvása 

 Az egészségfejlesztésben érdekelt partnerek együttműködésének koordinálása 

 

4.2.2.4 Az iskolai egészségnevelés területei: 
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1. Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében, 

 Öltözködés, 

 Higiénia, tisztálkodás, 

 Ésszerű napirend kialakítása. 

 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a nevelésben, 

2. Szűrővizsgálatok: pl.: gerincvizsgálat, szemészet, fogászat, stb. 

3.  Egészségnevelési nap szervezése 

 

4.2.2.5 Az iskolai egészségnevelés eszközei: 

 

1. Minden tanulót egyformán érintik: 

Példamutató iskolai hatás 

 Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása,  

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

 Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna, 

reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb., 

 Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend ösz-

szeállításában való részvétel, 

 Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása, 

 Iskolai médiumok „egészség” rovatai. 

 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, bioló-

gia óra, egészségtan modul, stb. 

 Erdei iskola 

 „Egészségnapok” 

 

2. A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek: 

 

 Szakkörök  

 Egészségnevelési akciók  

 Nyári / téli táborok  

 Előadások, kiállítások 

 Rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák, kirándulások 

 

4.2.2.6 Egészségnevelés a tantárgyi programokban: 

 

Tantárgyak Tartalmak 

 

Biológia 

Az élőszervezet működését tekintve a legfontosabb tanóra, 

ahol az emberi test részeiről, feladatairól, élettani folyamatok-

ról, a betegségek okairól stb. szereznek információt a tanulók 

 

 

Földünk és környezetünk 

Az ember környezete, annak alakítása, 

Környezetvédelem, természetvédelem 

Magyar nyelv és irodalom 

Ének-zene, rajz 

A művészetek, irodalmi alkotások, zene, tánc emberre gyako-

rolt hatásának bemutatása 
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Kémia 

Az egészségkárosító anyagok, vegyszerek bemutatása 

Káros szenvedélyeket okozó szerek hatóanyagainak megis-

mertetése, hatásmechanizmusuk bemutatása 

 

Testnevelés és sport 

Olyan szemléletmód kialakítása, hogy a rendszeres testmozgás 

az élet állandó és szerves része legyen. 

 

Osztályfőnöki óra 

Egészség, életmód, serdülőkor jellemzői, káros szenvedélyek, 

reklámok, média szerepe, társadalmi együttélés szabályai fel-

nőtté válás, pályaválasztás, jövőkép stb. 

 

 

4.2.2.7 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegélynyújtás célja, hogy az életet vagy egészséget veszélyeztető heveny állapot miatt 

azonnali egészségügyi ellátásra szoruló személy haladéktalanul - addig is, amíg részére a szük-

séges orvosi ellátás biztosítható - egészségi állapotának helyreállítására, illetőleg rosszabbodásá-

nak megakadályozására irányuló szakszerű ellátásban részesüljön. 

Elvárható mindenkitől az, hogy alapvető elsősegélynyújtó ismeretekkel rendelkezzen. Ezeket az 

ismereteket az iskolákban, elsősegélynyújtó tanfolyamokon lehet megszerezni. Az elsősegély-

nyújtótól elvárható a megszerzett tudás készségszintű alkalmazása, a szabályos, gyors, körülte-

kintő segítségnyújtás. 

 

Az elsősegélynyújtást iskolánkban tanórai, szakköri keretek között lehet elsajátítani. 

 

Tanórai keretekben – hiányosan – a nyolcadik, tízedik, tizenegyedik osztály biológia tantárgya 

ad lehetőséget az alapok elsajátítására. 

Szakköri keretekben foglalkozunk az elsősegélynyújtással, melynek alapismeretei: 

- a vérzéscsillapítás, 

- a sebellátás (sebfedés és kötözés), 

- az újjáélesztési eljárások (befúvásos lélegeztetés, külső szívmasszázs), 

- a sérült testrész rögzítése, 

- a beteg, sérült fektetése, szállítása, 

- az orvos, illetőleg az Országos Mentőszolgálat igénybevételével kapcsolatos legfonto-

sabb tudnivalók ismerete és gyakorlati alkalmazása 

 

 

4.3 A közösségfejlesztéssel az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 
 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie 

mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, 

beszédstílusával.  

A közösségi nevelés területei:  

- Tanórák, délutáni kollégiumi foglakozások, a napirend szerinti kötelező események 

- Tanórán kívüli szabadidős tevékenységek: szakkörök, lelkigyakorlatok, kirándulások stb.  

- Diákfórumok  

 

4.3.1 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai 
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Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képessé-

geinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri le-

írásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján. 

 

4.3.1.1 A pedagógus: 

 napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a tanuló-

csoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differen-

ciáltan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyúj-

tással biztosítja továbbhaladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciá-

láson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre való fel-

készítés formájában is megtehet; 

 a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes 

tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású le-

gyen; 

 különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a sza-

badidős foglalkozások megtartása során;  
 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására gon-

dot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; 

 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli;  

 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon 

belül köteles kijavítani; 

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s en-

nek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állan-

dó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség sze-

rinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el; 

 fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és be-

tartatja velük az iskola házirendjét; 

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben fej-

lődjenek; 

 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások felfe-

deztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése; 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően; 

 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

 a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi visel-

kedés szabályait; 

 figyelemmel kíséri a tanulók iskolai foglalkozásokon való hiányzását, annak okait; 

 a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy 

héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 
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 a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt 

értékeli; 

 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véle-

ményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek tanítás-

kor és osztályzásakor; 

 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó 

gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a javí-

tásra; 

 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új 

tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében 

való tájékozódik 

 szülői fogadónapon az érdeklődő szülőket tájékoztatja a tanulóval kapcsolatosan 

 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bíz-

za meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

4.3.1.2 Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai 

 

- Az iskola pedagógiai programjának szellemében az osztályfőnök – a prefektussal folyamatos 

egyeztetve – céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja az 

iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket, neveli osztályának tanuló-

it, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

- A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét. A tanulók közvetlen megis-

merésére és az osztályközösség arculatának formálására kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai 

és iskolán kívüli programok: szakkörök, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, utazá-

sok, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. 

- Lényeges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - 

élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek 

autonóm törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a 

fejlesztő szándék mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társa-

dalmi - emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák.  

- Cél az, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, 

kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, ő 

csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy prob-

lémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, amelyben segíthet a szülő is. 

- Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kiemelt kapcsolatot tart a 

prefektussal, valamint tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatáso-

kat, megismeri a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kri-

tikus pontja a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatá-

sok kivédése. 

 

4.3.1.3 Az osztályfőnöki óra 
- Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók neve-

lésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az osztályfőnö-

ki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a helyes vitakultú-

ra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

- Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban 

lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a "kényes" témák-
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ban is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan merev tantermi berendezés, 

az egymás hátát látó gyerekekkel.  

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít. 

4.3.1.4 Az osztályfőnöki adminisztráció 

- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

- Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

- Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

- Javaslatot tesz a prefektussal egyeztetve a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

- A prefektussal együtt minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a neve-

lőtestület elé terjeszti.  

- Szülői értekezletet tart. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az 

iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 

4.3.2 A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok:  

- különböző változatos oktatási formákkal (csoportmunka, páros munka, verseny) az együvé tar-

tozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése  

- a tanulás támogatása a délutáni tanulási időben segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a motiváció 

erősítésével 

- a közösségi cselekvések fejlesztése (példamutatással, az egymásra figyelő cselekvések bemuta-

tásával, bírálat, önbírálat segítségével) 

- a nemzethez, hazához tartozás, az identitástudat erősítése 

- fejlesztés az önálló ismeretszerzésben, ennek megosztásában, a véleményalkotásban és kifeje-

zésben, az érvek kifejtésében, a kritika felelős megfogalmazásában és meghallgatásában, az építő 

jellegű vitatkozásra való hajlandóságban 

 

4.3.3 A tanórán kívüli szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai: 

- a programok tanári / nevelői tervezése, majd a diákok fokozatos bevonása és a feladatok közös 

megvalósítása 

- a meglevő intézményi adottságokból és hagyományokból fakadó helyzetek kihasználása (hálók, 

tanulószobai elhelyezések, ebédlői ülésrend, színdarabok stb.) 

- a játék, a sport, a közösségi munka, egyéb projektek közösségformáló erejének tudatosítása 

- közvetlen és tágabb környezetük (iskola, Esztergom város, lakóhely) megismerése és aktív fel-

adatvállalás 

- a problémaérzékenység, konfliktuskezelés, együttműködés kifejlesztése a különböző szokások, 

életmódok, kultúrák iránt 

- érzékenység kialakítása embertársaik akadályozottsága, kiszolgáltatottsága, ráutaltsága, fogya-

tékossága iránt, ismerjék fel lehetőségeiket a segítségnyújtás helyzeteiben. 

 

4.3.4 A pedagógusok kollégáikkal, a szülőkkel és a tanulókkal történő kapcsolattartása 

- személyes beszélgetés, a faliújságon vagy papíralapon hirdetések formájában, filctollas bejegy-

zések, évi 10 értekezlet, az Aktualitások hetente; az elektronikus napló bejegyzései, e-mailek, 
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- évente négy szülői értekezlet, a tanulók hazaszállításakor szünetek alkalmával (év elején és év 

végén szinte mindenki, telefon, e-mail, elektronikus napló bejegyzései, intézményi szék gyűlései 

alkalmával, egyénre szóló nevelési problémák kapcsán, 

- személyes beszélgetés, a faliújságon vagy papíralapon hirdetések formájában, telefon, e-mail, 

elektronikus napló bejegyzései, intézményi szék gyűlései alkalmával, a hagyományaik 

elnevezésű programok, DÖK, 

 

4.3.5 A diákfórum közösségfejlesztő feladatai:  

- nyitottságra nevelés a szűk kisebb csoportérdek helyett a magasabb szinten gondolkodás felé  

- a kezdeményezőkészség és az önfegyelem párhuzamos meglétének kialakítása 

- a ferences öntudat kifejeződése főként a mások iránti szolgálatban 

- az egyénekről és csoportokról való gondoskodás képessége, 

- felelősségtudat, 

- az ügyek képviselete, 

- az önkiszolgáló képesség, 

- beszéd, tárgyalási, kommunikálási képesség, 

- ítélő és döntési képesség. 

 

4.3.6  Közösségformáló hagyományaink: 

 

- Az iskola ötévenkénti találkozók szervezésével tartja a kapcsolatot volt diákjaival. 

- Évente április utolsó szombatján diákegyesületi napot szervez a Pax et Bonum Esztergomi Fe-

rences Diákegyesület, mely egyben emlékezés az iskola névadójára. 

- Az intézmény folyamatosan gyűjti az iskolatörténeti szempontból fontosabb anyagokat. Fény-

képeket, tárgyakat, újságcikkeket, egyéb írásokat iskolatörténet címen a Forró Kamill Galéria 

vezetője tárolja, és a Franka Múzeumba helyezi el. 

- Egyéb évfordulókhoz, világnapokhoz kapcsolódó megemlékezésekről, azok formáiról a tanév 

munkaterve rendelkezik. 

- Az ünnepségek tartalmáról, egyéb körülményeiről az SZMSZ Ünnepeink c. (63.§ 2.) része 

rendelkezik. 

 

4.4. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékeny-

ség helyi rendje 
 

4.4.1 A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 
 

Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a figyelmet 

tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység 

kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez szoros együttműködést tételez fel a 

családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.  

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:  

- Differenciált tanórai munka  

- Tehetséggondozó szakkörök 

- Városi zeneiskolai képzés 

- Felkészítés versenyekre (OKTV, KPSZTI stb.), pályázatokon való részvételre  

- Felkészítés középiskolai tanulmányokra  

- Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése  

- Kimagasló tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésük-

ről.  
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A Ferences Ösztöndíj Alapítvány (elérhetősége: www.ferencesek.hu/tanpalyazat) célja, hogy 

anyagilag támogassa a tehetséges diákok és tanárok munkáját 

Iskolánk a felkészítésen túl a tanulmányi versenyeken induló diákjaink számára támogatást nyújt 

az utazási költség átvállalásával (100 %), a nevezési díj támogatásával (75 – 100 %). A támoga-

tást kérheti az érintett diák és a felkészítő tanár. 

Az osztályfőnöki és szaktanári munka részeként segítjük diákjainkat a felsőoktatás lehetőségei-

nek megismerésében, támogatjuk pályaorientációjukat, a személyiségüknek, felkészültségüknek 

leginkább megfelelő szakok kiválasztását. 

 

4.4.2 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevé-

kenységek 
 

Tanulóink egy részének családi háttere a mai társadalmi helyzet összes negatívumával (megélhe-

tési nehézségek, munkanélküliség, alkoholizmus, csonkacsalád) rendelkezik. E hatások tükrö-

ződnek a gyermekek teljesítményében, viselkedés- és beszédkultúrájukban egyaránt. Ők az átla-

gosnál is nagyobb odafigyelést, törődést, türelmet, szeretetet igényelnek. Tantestületünk tagjai jó 

pedagógiai érzékkel és empátiás képességgel igyekeznek a nem kívánatos környezeti hatások, a 

kedvezőtlen személyiségvonások ellenére a gyerekekben levő lehetőségeket feltárni. 

4.4.2.1 Feladataink az osztályfőnöki, prefektusi munka keretében: 

- az egységes osztályközösség kialakítása, 

- a problémás tanulók kiközösítésének megakadályozása, 

- szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés, a késések, igazolatlan hiányzások elkerülése, 

- a deviáns magatartás kezelése. 

 

4.4.2.2 Feladataink az ifjúságvédelmi munka keretében: 

- a problémák őszinte feltárása,  

- a problémák megbeszélése érdekében bizalmon alapuló, személyes kapcsolat kiépítése, 

- a prevenciós és felvilágosító programok szervezése. 

 

4.4.2.3 Tantestület feladata: 

- a diákok helyes önismeretre nevelése, 

- személyiségük minél teljesebb megismerése,  

- hangulatváltozásaik, deviáns magatartásuk észlelése, kezelése 

 

Minden diákunk találjon rá kollégáink között arra a felnőttre, akinek bizalommal el meri monda-

ni problémáit, aki meghallgatja, akitől valódi segítséget kaphat. Egy diákunk se fejezze be úgy a 

napját, hogy egy tanára sem kérdezett rá: miért vagy ma szomorú? 

 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

http://www.ferencesek.hu/tanpalyazat
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

I. Pszichés zavarok ese-

tén: 

az adott diszfunkció 

csökkentése, esetleg 

megszüntetése 

a korábbi fejlődési sza-

kaszban gyökerező hiá-

nyosságok és torzulások 

feltárása, rendezése, újra-

tanulása. 

Érzelmi életük egyen-

súlyban tartása, sikereik 

és kudarcaik egészséges 

feldolgozásának segítése. 

A kompenzáló magatar-

tásformák elhagyása. 

Az okok (diszfunkció) felkutatása 

különböző diagnosztikai módsze-

rekkel (pszichológus). 

A diszfunkció kezelése megfelelő 

terápiákkal: 

    - személyiségfejlesztés 

       egyéni és csoportos  

       tanácsadás, relaxáció 

       kognitív terápiák (Coping     

       Cat) elsődleges és másod- 

       lagos kontroll erősítése  

       program (PASKET) 

    - kommunikáció 

       szerepjátékok 

       szerepáttétel 

       szituációs játékok 

Életkorának megfelelően a 

gyermek is értse meg a 

problémát. 

Érezze szükségét és fogadja 

el a segítségnyújtást. 

Kooperáljon (tanácsadó- 

kliens kapcsolatban). 

Csökkenjenek a szorongá-

sok. 

A megküzdő mechanizmu-

sok erősödjenek. 

Érzelmi reakcióik a helyzet-

hez adekvátak legyenek. 

Kompenzáló mechanizmu-

saik száma és intenzitása 

csökkenjen. 

II. Tanulási zavar esetén: 

A tanulási nehézség 

csökkentése vagy meg-

szüntetése  

(ez feltételezi az ezt ki-

váltó ok megszüntetését). 

 

 

 

 

 

Beszédfejlesztés (logopédus): 

- arány- és hangsúlyeltolódás alkal-

mazása, 

- a környezet pontos észlelésén és 

tapasztalásán alapuló fejlesztés. 

A tanulási zavart kiváltó okok felde-

rítése és kiküszöbölése a fejlesztő-

pedagógusok által. 

Képesség és készségszint felmérés. 

Fejlesztő, felzárkóztató programok 

kidolgozása személyre szabottan, 

részleges kiemeléssel, arány és 

hangsúlyeltolódással. 

A támasztott követelmények pontos, 

objektív meghatározása az egyén 

lehetőségeihez mérten. 

A teljesítményorientáltság csökken-

tése. 

Oldott, bensőséges, szeretetteljes 

légkör megteremtése. 

Valamennyi apró, pozitív irányba 

történő változás megerősítése. 

A negatív kompenzáló magatartás 

ignorálása, más kompenzálási lehe-

tőségek feltárása, az okok megszün-

tetése. 

Törekvés a szülőkkel való együtt-

működésre. 

A fejlesztő és fejlesztett 

összmunkája eredménye-

ként fejlődés, változás mu-

tatkozzék. 

(A fejlődés mértéke és rit-

musa problémánként és ta-

nulóként változó.) 

 

Legyen látható eredménye a 

fejlesztésnek az adott tanuló 

korábbi szintjéhez képest. 

 

III. Szocializációs zavar 

esetén: 

mivel a problémák a 

gyermek rendszerint a 

Fontos, az életkori sajátosságok is-

meretében a gyermektől elvárható 

viselkedésformák, és a még nem 

követelhető kontroll szétválasztása. 

Tudja, hogy mit várnak el 

tőle. 

 

Döntéshelyzetben tudjon jó 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

korai szocializáció rend-

ellenes tanulási folyama-

tából, illetve a családi 

diszfunkciókból, vagy a 

szűkebb környezetéből 

erednek, ezért a problé-

mából adódó zavarokat 

csupán csökkenteni tud-

juk, de megszüntetni 

nem.  

Célunk tehát a kompen-

zálás és a kooperáló szü-

lők segítése a nevelési 

kérdésekben. 

 

Pontos meghatározása annak, amit 

elvárunk a gyermektől és ennek a 

gyermek számára jól érthető (életko-

rának megfelelő) közlése. 

 

Feladatunk a pozitív modellnyújtás, 

a pozitív megerősítés és a minősítés. 

A gyermekben rejlő pozitív értékek-

nek kiaknázása. 

 

Szeretetteljes, meghitt légkör megte-

remtése. 

és rossz, helyes és helytelen 

között választani. 

 

Legyen képes elfogadni és 

követni a pozitív modellt. 

Érezze tanárai, nevelői jó 

szándékát. 

 

4.4.3  A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

hátrányt jelentő különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági 

szabályok ismeretében, személyi higiénia terén. 

Az esélyegyenlőtlenség megszüntetése történhet speciális felzárkóztató programokkal, külö-

nösen, ha kisebb gyerekekről van szó, azonban főként a személyes törődésnek, beszélgetéseknek 

lehet nagy szerepük, melyekkel elősegíthetjük, hogy a diák elfogadja önmagát jelenlegi nehézsé-

geivel, aktivizálja erőit a hiányosságok felszámolása érdekében, s megakadályozzuk, hogy a le-

maradást magatartás és lelki zavarok kialakulása idézze elő. 

Minél hamarabb sikerül felfedeznünk a problémákat, annál korábban megelőzhetjük, hogy az 

elsődleges tünetekre rakódjanak a várható következmények: a magatartászavar, agresszió, reg-

resszió, önértékelési probléma, iskolai kudarcok stb. 

 

4.4.3.1Az osztályfőnöki, prefektusi munka keretében:  

 

- Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképes-

ségre nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoz-

tatás megtervezését, szervezését és kivitelezését, 

- a tanulásmódszertan, helyes tanulási stratégiák kialakítása,  

- problémák (pl. dyslexia) idejében történő felismerése, jelzése a szülők, szakemberek, és az is-

kolavezetés felé. 

- korrepetálások, tanulópárok szervezése, 

- rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, rendszeres információcsere, együttműködés a diák mo-

tiválásában, sikerélményhez juttatásában, az indokolatlan hiányzások elkerülésében, 

- szakemberek bevonása a problémák megoldásába (logopédus stb.) 

  

 A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot 

kíván. Közben ügyelnünk kell arra, hogy a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás 

ne lássa kárát a felzárkóztatásának. Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen 

magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó tehetséges tanulók erőfeszítésének példája, 

valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári munkában számuk-

ra is jó gyümölcsöket teremjen. A fejlesztő foglalkozások tervezésénél a programok kivá-
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lasztásával figyelembe venni, hogy mely célokra irányulnak elsődlegesen, és melyekre 

lehetnek másodlagos fejlesztő hatással. 

 Megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk a súlyosan hibás nevelési attitűdök kö-

vetkeztében érzelemszegény gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos 

ajándékozásával zárkóztathatunk fel. 

 

4.4.4 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
 

 - alapvető feladat: az aktuális prefektus alapos ismerete a családok szociális helyzetéről 

 - az ifjúságvédelmi felelős tájékozottsága az állami, egyházi támogatások elnyerésének 

lehetőségeiről, a diákok tájékoztatása 

 - a tankönyvtámogatás elosztásának koordinálása gazdasági iroda, 

 - az intézmény gazdasági irodájának felvilágosító munkája a szociális juttatások lehető-

ségeiről 

 - tanulószobai foglalkozások a nem kollégisták számára is,  

 - a Szent Mihály Alapítvány, Szent Imre Ösztöndíj, Szent András Ösztöndíj Alapítvány, 

Istenadta tehetség Alapítvány támogatása. 

 

4.5 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

Társadalmi életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek 

kerültek. 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 ferences iskola különös figyelmet szentel a gyengébbekre, és segíti a nehezebb körülmények 

között élőket.  

 Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, min-

dennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. 

Megvédi őket az narkománia, a kábítószer és különböző szenvedélybetegségek, bűnözés, 

lopások, rablások, az erőszak terjedése, mentális és szexuális zavarok, az AIDS terjedése, 

a korai szexualitásból adódó lelki és egészségügyi problémák, az öngyilkosság és 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 hiá-

nyosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, megnyi-

latkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott törődést a tanulóval.  

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.  

Ifjúságvédelmi felelős a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet szerint végzi munkáját. Folyamatos 

kapcsolatot tart az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnökökkel. Családlá-

togatáson vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a különböző 

gyermekvédelmi szervezetekkel.  

 

4.5.1 A tanulók pszicho-szociális jellegű közvetlen fejlesztésének főbb feladatai: 

- önértékelés gyakorlása, 

- intellektuális célok kitűzésének és megvalósításának gyakorlása, 

- a vágyak kielégítésének későbbre halasztása (igazi örömforrás keresése), 

- önálló döntések végig vitele, 
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- a viselkedés felelősségének vállalása, 

- a másoktól történő elszakadás (függetlenedés) vállalása, 

- interaktív, kommunikatív kapcsolatok kiépítése, 

- konfliktusok elviselése és problémamegoldás gyakorlása. 

 

4.5.2 Területei: 

- az osztályfőnöki, prefektusi munka, 

- a tanórai tevékenység, nevelés (lehetőség szerint minden tantárgyban a tanári egyéni-

ség figyelembevételével), 

- az ifjúságvédelmi felelős koordináló szerepe, 

- az iskola erkölcsi nevelése (hittanórák, szombat esti elmélkedések, lelki napok, lelki 

gyakorlatok) 

- központi jelentőségű a pedagógus testi és lelki egészsége, konfliktuskezelő képessége 

és kommunikációs készsége, 

- szülők aktív bevonása és közreműködése, 

- szakirodalom ismerete, tanulmányozása és gyakorlati hasznosítása. 

 

4.5.3 Együttműködés  
Iskolánk ifjúságvédelmi programjának megvalósításában az alábbi szervezetekkel és intézmé-

nyekkel dolgozik együtt: 

- Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- Iskolaorvos 

A diákjaink iránti felelősség, a jövőbe vetett hit, az intézmény szellemisége erősítheti azt, hogy 

ezeket a környezeti ártalmakat kezelni lehet. 

 

4.6 A szülő, tanuló, iskolai és a kollégiumi pedagógus együttműködésének 

formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 
 

A nevelés-oktatás, a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztése feltételezi a család és az 

iskola aktív együttműködését. A tanuló nevelését a szülők kezdik meg, ők teremtik meg a testi és 

szellemi fejlődés feltételrendszerét. 

A szülők nevelését folytatják – kiegészítik a pedagógusok. A közös nevelés elengedhetetlen fel-

tétele, hogy az azonos elveken nyugodjék, és összehangolt, aktív együttműködés jöjjön létre. 

Ennek alapja a gyermek iránti közös nevelési felelősség, feltétele a kölcsönös bizalom és tájéko-

zódás, formája a kölcsönös támogatás. Ez az együttműködés kiterjed a problémák közös megol-

dására, élményszerző rendezvények szervezésére stb. 

 

4.6.1 Az együttműködés szervezett formái: a szülői közösség és az iskolaszék 
     

4.6.1.1 A szülői közösség 

 

4.6.1.1.1 A szülők iskolai életbe történő bekapcsolódásának módjai: 
 

 mint gyermekének gondviselője kérheti: 

- az emeltszintű képzésben való részvétel lehetőségét, 

- az idegen nyelv megválasztását, 

- az ifjúságvédelem segítségét, 

- nem kötelező tanórai foglalkozások szervezését, 
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 mint a tanulási-nevelési folyamat támogatója részt vehet: 

- a Szent Mihály Alapítvány támogatásában (SZJA 1 %), 

- az iskola eszközparkjának gazdagításában, 

- az iskola esztétikai arculatának alakításában, 

- a kirándulások feltételeinek javításában, 

- közös programokban, 

 

 Formái: - pénzadomány, 

   - tárgyi támogatás, 

 - munkavégzés. 

 

4.6.1.1.2 Szülői partnerség: 

 

Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A szülők joga és 

kötelessége, hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket. (vö. C.I.C.796-800§, 

Grav.Ed.2. és 6.) 

Országos beiskolázásunk és a hatnapos tanítási rendünk igényli, hogy a szülők fogadását úgy 

szabályozzuk, hogy egyszerre mindenki elérhető legyen: szülő, tanár, diák. Évi négy alkalommal 

– mindig vasárnapokon – tartunk fogadónapokat. Ekkora szervezzük az iskolaszék megbeszélé-

seit és a szülői értekezleteket.  

Intézményünk jellegénél fogva a keresztény családok felé kínálja fel értékeit. A hozzánk jelent-

kező tanulók jelentkezésükkor igazolják, hogy: 

 gyakorló keresztények,  

 a koruknak megfelelő egyházi szentségekben részesültek, és a  

 területileg illetékes plébános a család hitélete alapján felvételre javasolja őket.  

Az iskola a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik mindjobban megismertetni 

szellemiségét, nevelési alapelveit. A szülőktől pedig elvárható, hogy az iskolaival egyező, egy-

séges nevelést adjanak gyermekeiknek, támogassák fiuk előtt az intézmény erőfeszítéseit, és épí-

tő kritikával segítsenek a hibák és a hiányosságok megoldásában, kiküszöbölésében. 

 

4.6.1.2 Az iskolaszék 

4.6.1.2.1  Az iskolaszéknek véleményezési joga van: 

- Az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

- A pedagógiai program elfogadása előtt 

- Az SZMSZ-nek a szülőket is érintő rendelkezéseiben:  

 - a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

 - a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 

 - az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. 

 

4.6.1.2.2 Az iskolaszék egyetértési jogot gyakorol: 

- Jogszabályban meghatározottak szerint az SZMSZ elfogadásakor 

- A házirend elfogadásakor 

 

4.6.2 A tanulók együttműködésének formái 
 

- A hagyományos október 23-i program megszervezése és kivitelezése 

-    A Mikulás-napi „szecskaavatás” személyiséget nem sértő, humoros programjának meg-

szervezése 

- Az osztályok közös karácsonyi műsorának összeállítása és lebonyolítása 

- A hagyományos szalagavató est programjának kialakítása és lebonyolítása 
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- A farsangi bál rendezése 

-  A ballagási ünnepség szervezése 

- A nyári / téli táborozás megszervezése 

 

4.6.2.1 A tanulók részvételi jogai gyakorlásának rendje az intézményi döntési folyamatban 

 

    - az SZMSZ kialakításában  

    - a Házirend tartalmi kialakítására 

    - a tanulók kitüntetési, jutalmazási elveiben 

    - közhasznú munkák, környezetvédelmi akciók tervezésében 

    - az iskola sporttevékenységében 

    - a pályázatok, versenyek szervezésében 

    - az ifjúságvédelmi felelős, DÖK támogató tanár kiválasztásában 

    - az iskolai hagyományok ápolásában 

    - a kirándulások, táborozások rendjében. 

 

4.6.3. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

4.6.3.1 Az osztályozóvizsga 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához vagy adott tantárgyból 

az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha 

 előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy tanul-

mányi vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt osztályzatot. 

 a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet; 

 külföldi tartózkodás, magántanulói státusz, illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyez-

te számára az osztályozóvizsga letételét; 

 felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letételé-

re kötelezték 

 tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve va-

lamennyi tantárgyból); 

 más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv) 

vizsga letételére kötelezték 

 a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozóvizsga letételére engedélyt kapott. 

 

4.6.3.1.1 Eljárásrend: 

 Osztályozóvizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: április hónapban és augusztus 25-től 

szeptember 15-ig. Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga várható idő-

pontjait az igazgató jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő mini-

mum a vizsga előtt két héttel értesítést kap.  

 Az osztályozóvizsgára legalább egy hónappal a vizsga előtt kell jelentkezni a végzett ta-

nulmányokról szóló bizonyítvány benyújtásával (ha az nincs az iskola birtokában). 

 Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozóvizsga. Há-

rom évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben, igazgatói engedéllyel lehet 

vizsgázni.  

 Az osztályozóvizsga követelményeiről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel írásbeli 

tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az intézmény honlapján folyamatosan meg-

tekinthetők. 
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 Az osztályozóvizsga helye a tájékoztató levélben szerepel. Indokolt esetben a tanuló más 

iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az engedélyt az igazgató adja. 

 Az osztályozóvizsga napján a tanuló a vizsga kezdetétől függően az első 3, illetve 4 órán 

köteles részt venni. Ez alól felmentést csak rendkívül indokolt esetben, igazgatói enge-

déllyel kaphat.  

 Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként a 7–8. évfolyamon leg-

feljebb 60 perc, 9–10. évfolyamon 60–90 perc, a 11–12. évfolyamon 90–120 perc lehet. 

Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.  

 Írásbeli vizsgát azokból a tantárgyakból kell tenni, amelyekből a tanterv dolgozat írását 

kívánja meg.  

 Az összevont (maximum két évfolyam) osztályozóvizsgán olyan írásbeli tételt kell kitűz-

ni, amely mindkét évfolyam tananyagának ismereteit feltételezi. 

 A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból (szükség esetén külső segítséggel) alakított vizsga-

bizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár le-

gyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az elnöki teendőket az igazgató vagy megbízottja 

látja el. A vizsgán – az elnökön és a kérdező tanáron kívül – még legalább egy vizsgabi-

zottsági tagnak jelen kell lennie. A tanuló számára az általa kihúzott tétel kidolgozására 

minimum 20 percet kell biztosítani (kivéve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). 

A feleletek maximális időtartama évfolyamonként 15 perc. Az a tanuló, aki feladatát nem 

tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), további felkészülési idővel. Végső osz-

tályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

 Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg 

nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja,– vizsgája 

elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sike-

rült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak meg-

ismétlésére. 

 A szóbeli vizsgát évfolyamonként más-más napon kell lebonyolítani, lehetőleg 2 nap el-

téréssel, s a felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli részére csak akkor bocsátható a vizsgá-

zó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának szóbeli részén megfelelt. 

 Az osztályozóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkakö-

zösség által elfogadott értékelési rendszere szerint történik. 

 Az osztályozóvizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

 Az osztályozóvizsga nem ismételhető meg. 

 Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a törzslapba és 

a bizonyítványba az osztályfőnöknek a megfelelő záradékkal be kell vezetni. Az össze-

vont osztályozóvizsga eredményeit évfolyamonként külön kell jegyzőkönyvbe foglalni, 

illetőleg a törzslapba és a bizonyítványba külön-külön kell minden évfolyam osztályzatát 

bevezetni. Mindkét évfolyamról külön-külön bizonyítványt kell kiállítani.  

 Az eredményhirdetés az osztályozóvizsga jegyzőkönyvének átadásával történik, legké-

sőbb az utolsó vizsgát követő 2. napon. 

 Ha a tanuló osztályozóvizsgával teljesítette a gimnáziumi követelményeket, a vizsga után 

nyilatkoznia kell: 

o nem kívánja tovább tanulni az adott tárgyat 

o idegen nyelv esetén az órarend függvényében más nyelvet kíván tanulni 

o tovább kívánja tanulni – ha van rá lehetőség, emelt szinten 

 Ha a tanuló a tantárgyat továbbra is tanulni szeretné, vagy más tantárgyat kíván tanulni, 

úgy ezek számára a pedagógiai program szerint választott tantárgynak minősülnek, s a 

tanórára járás és a követelmények teljesítése kötelező. Ha a tanuló a tantárgyat nem kí-
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vánja tovább tanulni, az így keletkező „lyukas órákon” jogszerű tartózkodási helyét az 

osztályfőnök és a prefektus közösen határozza meg. 

 Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak 3 hónapon belül javítóvizsgát kell tennie. 

4.6.3.1.2 Az osztályozóvizsgára való jelentkezés feltételei: 

 az adott tantárgyból a tanuló előző félévi és év végi eredménye legalább jó (4), 

 tanulmányi átlaga az előző tanév végén, illetve félévkor legalább 3,5 volt; nem bukott egy 

tárgyból sem, 

 a vizsga évében az adott tantárgy témazáró dolgozatainak eredménye minimum közepes, 

 az adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése, 

 magatartása legalább közepes (a jelentkezéskor és a vizsga megkezdésekor is), 

 A jelentkező a felsorolt feltételek mindegyikének meg kell, hogy feleljen! 

Az osztályozóvizsga – ha a tanuló önként vállalja – lehetőség a tanulmányok lerövidítésére, más 

tantárgy választására, illetve előrehozott érettségi letételére. Az osztályozóvizsga többletmunkát 

kíván, és semmilyen körülmények között nem ad felmentést más tantárgyak óráira való készülés 

alól. 

4.6.3.2 Javítóvizsga szabályzat 
Javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek valamelyik tantárgyból az év végén 

megállapított osztályzata elégtelen volt, vagy az osztályozóvizsgán megbukott. 

4.6.3.2.1 eljárásrend: 

 A javítóvizsga helye a tájékoztató levélben szereplő cím. 

 A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát tehet. 

 A vizsga idejéről az igazgató a tanulót és annak szüleit írásban értesíti. 

 A javítóvizsga követelményeiről a tanuló a vizsgára utalást követő egy héten belül írásbe-

li tájékoztatást kap. 

 A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. 

 A tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság 

előtt. 

 A rendkívüli okból, igazgatói engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő tanulónak 

részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, mulasztásait sza-

bályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell elbírálni. A javító-

vizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja lesz, sikertelen vizsga 

esetén az előző osztályt kell megismételnie. 

 Igazolatlan meg nem jelenés a vizsgán, vagy szabálytalanság miatti eltiltás osztályismét-

lést von maga után. 

 A javítóvizsgát az osztályozó vizsgára előírt módon kell lebonyolítani. 

 Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként a 7–8. évfolyamon legfeljebb 60 perc lehet, 

9–10. évfolyamon 60–90 percig, 11–12. évfolyamon 90–120 percig terjedhet. Egy napon 

legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

 A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanítot-

ta. Az elnöki teendőket az igazgató vagy megbízottja látja el. A vizsgán – az elnökön és a 

kérdező tanáron kívül – még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. A ta-

nulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására minimálisan 20 percet kell biztosítani (ki-

véve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama 15 

perc. Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), továb-

bi felkészülési idővel. Végső osztályzata a két felelet százalékos átlaga lesz. 
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 Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg 

nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja,- vizsgája si-

kertelen és csak az osztály megismétlésével folytathatja tanulmányait. Az indokolatlanul 

félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indo-

kolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére. 

 A javítóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközösség 

által elfogadott értékelési rendszere szerint történik. 

 A javítóvizsga díjtalan a vizsgázó számára. 

 A javítóvizsga nem ismételhető meg. 

 A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök 

írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az igazgató írja alá. Az eredményhirde-

tés a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó vizsgát követő napon. 

 

4.6.4 A szóbeli felvételi vizsga követelményei 
 

Minden tanévben október végéig el kell készíteni a következő tanévre vonatkozó felvételi tájé-

koztatókat és azt nyilvánosságra kell hozni. Az iskolát nyílt nap keretében mutatjuk be. 

Az intézmény nem tart szóbeli felvételi vizsgát. A felvétel alapjául:  

- az általános iskolából a felvételre jelentkező utolsó három évének tanulmányi átlaga számít (a 

készség tárgyakat kivéve, és nem lehet kevesebb 3,6-nál), 

- minimum változó magatartás és szorgalom, 

- az aktuális lakóhely szerinti plébánosi vagy lelkészi, hitoktatói ajánlás, 

- az iskolai meghallgatás során a leendő osztályfőnök és prefektus beszélgetés formájában teszik 

fel kérdéseiket. A kérdések arra irányulnak, hogy feltárják a tanuló legfontosabb személyiségje-

gyeit, értelmi képességeit, intelligenciáját, érzelemvilágát és viselkedését, tanulási motivációját 

és módszerét. 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, döntése előtt az érintett tanárok véleményét. 

 

 

4.6.5 A tanulói felvételi, átvételi kérelmek teljesítésének – az Nkt.-ben foglalt elő-

írások keretein túli – sorrendjére vonatkozó helyi szabályai 
 

Az iskolaváltás során a tanuló átvételének szabályai megegyeznek az előző pontban leírt szabá-

lyokkal. Minden olyan tantárgy esetében, amelyik az intézmény helyi tantervében szerepel, de az 

iskolaváltást kérő tanuló eddigi tanulmányaiból – kimaradt, pótolni kell. Három formája lehetsé-

ges:  

- különbözeti vizsgával (formailag megegyezik az osztályozó vizsgával, tartalmilag a hiányzó 

anyagrészre szorítkozik), 

- osztályozó vizsgával 

- évfolyamismétléssel (ha több tantárgyat is érint, és a szülők inkább vállalják ezt a felzárkózási 

formát) 

A tananyag elsajátításához lehet kérni egyéni segítségnyújtást és vagy türelmi idő biztosítását. 

Évközi más iskolából való átvétel esetén mérlegelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelét, hi-

ányzásainak mértékét, tanult tantárgyainak illeszkedését a mi programunkhoz. Átvétel esetén 

kérjük a szülő nyilatkozatát arról, hogy tanulmányi vagy magatartási problémák esetén gyerme-

két másik iskolába viszi át. A átvételről az iskola igazgatója dönt, döntése előtt az érintett taná-

rok véleményét. 

 

4.6.6  A tanulók továbbhaladása: 
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- A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező 

és választott tárgyban a tanév végén legalább elégséges (2) szinten teljesítette. 

- A tanév végi elégtelen minősítés egy vagy két tantárgyból javítóvizsgán javítható (augusztus 

hónap). Három vagy több elégtelen esetén az évfolyamot meg kell, illetve (nem tanköteles tanuló 

esetében) meg lehet ismételni. 

- Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályoz-

ható. Számára a tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet. A sikertelen osztályozó vizsga 

vagy a vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von maga után. 

- Választott tárgyat leadni – általános szabályként – lezárt félév után lehet, felvenni bármikor. Ez 

utóbbi esetben az igazgató a szaktanár véleményét kikérve különbözeti vizsgát írhat elő. 

- Magántanulók. A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanuló a 

tanév végén (a testnevelés kivételével) minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból 

osztályozó vizsgát tesz. A tanuló vizsgára való felkészítéséről a szülő gondoskodik. 

- Az értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a normál tanulókéval. 

- A magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt. 

 

4.6.7 Vizsgarend 
 

Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő: 

- Érettségi vizsga: a 12. évfolyam sikeres befejezése után következő állami vizsga, melynek 

rendjét, követelményeit a gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzat (GÉV) határozza meg. 

- Osztályozó vizsga: az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető iskolai vizsga, 

melyre magántanulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely tantárgyból egyéni 

felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. Több évfolyam anyagából összevont vizsga is te-

hető. Ez esetben minden évfolyamot külön-külön osztályzattal kell lezárni. Bizottság előtti vizs-

ga. 

- Különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról, vagy iskolaszerkezeti tí-

pusból érkezett tanulóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után. Bizottság előtti vizsga. 

Az érettségi vizsgára a tanulókat az iskola készíti fel. A többi típusban az iskola útmutatást ad. 

Az írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák idejét rendelet (a tanév rendje) szabályozza (vizsgasza-

bályzat rögzíti). Az osztályozó és különbözeti vizsgák idejét, rendjét az igazgató határozza meg. 

 
4.7 Az iskola külső kapcsolatrendszere 

 

- Az iskola hivatalos a törvényekben és az SZMSZ-ben meghatározott kapcsolatot tart a fenntar-

tó rendi elöljárósággal, a MKPK Iskolabizottságával, a KPSZTI-vel, egyes részfeladatok megol-

dása során a megyei önkormányzat oktatási bizottságával, illetve tapasztalatcsere céljából a helyi 

önkormányzat iskolaügyekkel foglalkozó Oktatási Irodájával. 

- Az iskola kapcsolatrendszerében sajátos helyet foglalnak el külföldi kapcsolataink: Bogen és 

Grosskrozenburg. Tanulóink diákcsere keretében kiutaznak 10-12 napra, és ugyanennyi időre 

fogadjuk a testvériskolák diákjait is. Mindkét oldalon célunk egymás kultúrájának megismerése, 

betekintés az iskola, a családok életébe, a kirándulás, sport, természetjárás, játék közben. 

 

4.8 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

 
Az iskola rendelkezik valamennyi tantárgy tanításához szükséges eszközökkel és felszerelések-

kel (vö. melléklet) 
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4.9 A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok 
 

4.9.1 Jogi háttér: 
 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy 

minden állampolgár fogyasztóként a következő alapvető jogokkal rendelkezik: 

- Alapvető szükségleteik kielégítéséhez való jog 

- Veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga 

- A különböző termékek és szolgáltatások közötti választás joga 

- A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog  

- Az egészséges és elviselhető környezetben való élethez való jog 

- A tájékozott ls tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához 

való jog 

A fogyasztóvédelemről szóló törvénynek és az EU jogharmonizációs követelményeinek eleget 

téve a közoktatási törvényben is megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. 

A kormány 243/2003. (XII. 17.) számú rendeletével kiadott nemzeti alaptanterv értelmében a 

helyi tantervnek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a tanulók 

elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati 

alkalmazására. 

 

4.9.2 A fogyasztóvédelmi oktatás célja 
„ A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói ma-

gatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban”. (NAT) 

 

4.9.3 A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 
 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, szociális tanulás útján alakul, fejlődik. 

Ami kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartás a kiválasztás, az áruismeret, a 

bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, a szolgáltatásisme-

ret, a fogyasztói értékrend. 

A fogyasztás elemi meghatározója a család.  A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról 

hozott szokások a legélénkebbek, ezért nagyon fontos a szülők, családok bevonása a nevelési 

folyamatba. 

Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend kialakítására kell a 

hangsúlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás az értékek választásával, a tudatos beállítódással 

kapcsolatos viszony. 

Az értékek formálásában lényeges: 

- A kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése, 

- Az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása, 

- A természeti értékek védelme 

Fontos továbbá a fogyasztás során: 

- A tájékozódás képessége 

- A döntési helyzet felismerése 

- A döntésre való felkészülés 

 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e 

területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség, és a biztonság szerepét a fogyasztás 

során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 
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A fogyasztóvédelmi oktatás különösen fontos, hogy a középiskola befejezésekor a diákok értsék, 

valamint saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

- Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: 

Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a 

fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák 

megértésének, kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége jellemez 

- Őkológiai fogyasztóvédelem: 

Környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban kere-

sendő. A javak pazarló előállítási technológiája, a fogyasszunk gyakran ön- vagy csupán profit-

célú volta, mennyisége hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti környezetünk elszeny-

nyeződéséhez. 

- Környezettudatos fogyasztás: 

Kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk erőforrásait egyre gyorsabban felélő 

fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között. 

- Fenntartható fogyasztás: 

A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyam módon történő felhasználása, amely 

a jelenleginél jobb társadalmi életminőséget eredményez, de közben minimálisra csökkenti a 

természeti erőforrások és a mérgező anyagok használatát, a szennyező anyagok kibocsátását. 

 

4.9.4 A fogyasztóvédelmi oktatás színterei 
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 

tartalmak. 

 

Tantárgyak Tartalmak 

Matematika Banki, biztosítási vagy üzemanyag számítások 

 

Fizika 

Mérés, mértékegységek mérőeszközök (villany, gáz, víz 

mérőórák) 

Földrajz Eltérő fogyasztási struktúrák és szokások 

 

Biológia 

Génmódosított élelmiszerek (GMO), Táplálkozás-

kiegészítők és szokásaik, Egészséges táplálkozás 

 

Kémia 

Élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), 

vegyszermaradványok, Háztartási vegyszerek és kozmeti-

kumok célszerű használata 

 

Informatika 

Elektronikus kereskedelem, Internetes fogyasztói veszély-

források, telefónia 

Magyar nyelv és irodalom Reklámnyelv, feliratok, A reklám kommunikációs csapdái 

Történelem, társadalomismeret EU fogyasztói jogok, Fogyasztástörténet, reklámtörténet 

Médiaismeret A reklám képi nyelve és hatásai 

 

Módszertani elemek:  

- Riportkészítés eladókkal 

- Felmérések, interjúk készítése az emberek fogyasztási szokásairól, 

- Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika 

- Helyi, országos és EU-s szabályozások tanulmányozása 

- Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 

- Esettanulmány megbeszélése 

 

 

5. Helyi tanterv 
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Iskolánk a hagyományos tantárgyak alapján tanít az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a 

kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről – 3. sz. és 4. sz. mellékletek alapján. Jelenleg 

10 osztályban hat és négy évfolyamos gimnáziumi szerkezetben készít fel az érettségire és a to-

vábbtanulásra, átadva az általános műveltség legfontosabb elemeit. 

5.1 Kulcskompetenciák fejlesztése: 
 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a szemé-

lyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív polgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, a 

munkához. 

Kulcskompetenciák:  

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 A hatékony, önálló tanulás 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

A nevelő-oktató munkánkban fontosnak tartjuk, hogy a kulcskompetenciák fejlesztése nem 

egyetlen tantárgy feladata. A kulcskompetenciák fejlesztésének lényege abban áll, hogy azokat 

„tantárgyfüggetlenül”, sőt, az iskolai módszerektől és követelményektől elszakadva, az iskolai 

környezetből kilépve is alkalmazni tudják a tanulók. 

 

5.2 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható 

tanórai foglalkozások és azok óraszámai, az előírt tananyagok és óraszámok. 

 Óratervünk a következő: 

Az egyházi iskola heti +2 órában kötelező hittan órát szervez a tanuló felekezeti hovatartozása 

alapján. 

 

Óratervi háló 
 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tar-

talmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 7–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 

II. idegen nyelv   3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állam- 2 2 2 2 3 3 
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polgári ismeretek 

Erkölcstan 1 1     

Etika     1  

Biológia – egészségtan 2 1  2 2 2 

Fizika 2 1 2 2 2  

Kémia 1 2 2 2   

Földrajz 1 2 2 2   

Ének-zene 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra 

és médiaismeret* 
  1    

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1 1 1   

Technika, életvitel és gyakorlat 1     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 35 36 35 35 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 
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Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat  

Angol nyelv A változat 

Német nyelv A változat 

Olasz nyelv A változat 

Matematika A változat 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 

 

Biológia-egészségtan A változat 

Fizika B változat 

Kémia A változat 

Földrajz  

Ének-zene  A változat 

Vizuális kultúra  

Dráma és tánc / Mozgóképkul-

túra és médiaismeret* 

 

Művészetek**  

Informatika  

Technika, életvitel és gyakorlat  

Testnevelés és sport  

Osztályfőnöki  

Etika/Hittan  

  

 

5.2.1 A választott kerettanterv feletti óraszámok és foglalkozások 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban az alábbi óraszámokkal emeljük meg. 

Óraterv a kerettantervekhez – 7–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4 4 4 4+1 

I. idegen nyelv 3 3 3+2 3+2 3+2 3+2 

II. idegen nyelv   3 3 3 3 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és állam- 2 2 2 2+1 3 3 
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polgári ismeretek 

Erkölcstan vö. hittan       

Biológia – egészségtan 2 1+1 2 2 2  

Fizika 2 1+1  2 2 2 

Kémia 1+1 2 2 2   

Földrajz 1 2 2 2   

Ének-zene 1 1 1 1 +1  

Vizuális kultúra 1 1 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra 

és médiaismeret* 
  1  +1 +1 

Művészetek** vö. ének-zene és 

mozgókép és médiaismeret 
    0 0 

Informatika 1 1 1 1 +1 +1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1     1 

Pénzügyi ismeretek   +1    

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órake-

ret/emeltszintű órák 
    4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 36 36 35 34 

Etika/Hittan +2 +2 +2 +2 1+1 +2 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 

I. idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3+1 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek 
2 2+1 3 3 

Biológia – egészségtan 2  2 2  

Fizika  2 2 2  

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1 +1   

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1    +1  +1 

Művészetek**     0 0 

Informatika 1 1 +1   

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
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Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret / 

emeltszintű képzés 
  4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 34 

Etika/ Hittan  +2  +2 1+1  +2 

 

5.2.2 A nem kötelező tanórai foglalkozások kerettantervben meghatározottakon 

felül megtanítandó és elsajátítandó tananyaga 
 

 

5.2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és tanesz-

közök kiválasztásának elvei  
  

Az alkalmazásra kerülő tankönyveket, segédleteket, a minden évben megjelenő tankönyvjegyzé-

kéből és a közoktatási törvényhez kapcsolódó rendelet alapján tankönyvvé nyilvánított listáról 

választjuk az alábbiak szerint: 

- a tantervvel összhangban legyen, kapcsolódjon a tanítás céljához, követelményeihez, 

- alkalmazható legyen a tanulók képességeihez, tanulási módszereihez, 

- megfeleljen az intézmény szellemiségének (keresztény és konzervatív), 

- árszínvonala elfogadható anyagi terhet rójon a szülőkre, 

- előnyt jelent, ha készült a tankönyvhöz tanári segédlet, és a négy évfolyam számára azonos 

szerkezetű, nyomtatott könyvekből áll a tankönyvcsalád, 

- törekszünk arra, hogy az azonos tárgyat tanító tanárok azonos könyveket válasszanak, így biz-

tosítván az egységes követelményrendszert, de a szociálisan rászoruló diákok számára a használt 

tankönyvek átvételének lehetőségét is. 

Az egyes tantárgyak esetében a munkaközösségek döntenek az alkalmazott segédletekről oly 

módon, hogy a tanulókat anyagilag ne terhelje feleslegesen ezek beszerzése. A könyvtári tartós 

tankönyvállományból biztosítani tudjuk történelmi, földrajzi térképek, növény- és állathatározók, 

matematikai és fizikai feladatgyűjtemények kölcsönzését, az arra rászorulóknak. 

A taneszközök folyamatosan bővülő lehetőségeiből az adaptált tanterveknek megfelelően, an-

nak igényei szerint folytatjuk a szükséges bővítést. 

Az eszközbeszerzésre a költségvetési összeg által meghatározott keretből biztosítjuk a fedeze-

tet. 

A kiválasztás elvei:  

 a költségvetési támogatás lehetőségei, 

 az oktatást hatékonyan segítő alkalmazhatósági szempontok. 

 

5.2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

5.2.4.1 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A gimnázium hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás nehézségei és kérdései: 

- az országos beiskolázásból fakadóan igen különböző tudástartalmakkal és minőségi szintekkel, 

tanulási módszerekkel, szokásokkal érkeznek a diákok, 

- a homogén fiú osztályok közösséggé formálása, a folytonos rivalizálás, érdekcsoportok verse-

nye sok figyelmet vesz el a tanulás folyamán, 
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- a fiúk fiziológiai és pszichológiai érése változatosan jelenik meg az időben és igen különböző 

erősséggel, 

- sok időt jelent a mozgásigény kielégítése, a kollégiumi körülmények között az önállóság kiala-

kítása  

- a családi életből pillanatok alatt váltás egy olyan kollégiumba, ahol havonta egyszer tudnak 

haza utazni a diákok (családi „kényeztetés”, csonka családok, „kulcsos” gyerekek és szembe egy 

rendszeres, fegyelmezett és magas létszámú csoportok együtt nevelése) 

Ezért:  

- a 7. és 8. évfolyamot felzárkóztató, szintre hozó évfolyamként kezeljük. A különböző érési fo-

lyamatok nem sürgetjük.  

- segítjük a tanulás tanulását, az önálló tanulási módszer kiválasztását, megerősödését, 

- az intézmény viszonylag jó sportolási lehetőségeket, a sportszakköröket, edzéseket igyekszik 

teljesen a diákok javára fordítani, 

- a tananyag megválasztásában is inkább az elmélyítésnek, a jó tanulási gyakorlat kialakításának 

szánunk nagyobb teret. 

 

5.2.4.2 A 9-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az Intézmény partnereinek elvárása: 

- tanulóink személyes és közösségi hitének elmélyítése, megélése és továbbadása 

- a jól nevelt, keresztény életvitelt magáénak való, szellemileg-lelkileg önmagát és környezetét 

kontrollálni tudó, a közösséget ilyen irányba motiváló személyiség erősítése 

- az egyetemi / főiskolai szintű továbbtanulás biztosítása 

- kettő esetleg ennél több nyelv középfokú ismerete 

- szerzetesi-papi hívatások ápolása 

- hitében elmélyült és gyakorló keresztény (lehetőleg katolikus) feleség, és több gyermeket is 

vállalni tudó családi életmodell iránti érzékenység felkeltése 

Ezért: 

- előnyben részesítjük a kollégiumi nevelőtanári munkában és a hittan tanításában a ferences 

szerzetesi jelenlétet 

- a fentebbi célokat vállaló és azokat példamutató fokon élő tanáregyéniségek megválasztását 

- az egyes tantárgyak tartalmi keretein belül a fentebbi célokat direkt vagy indirekt módon tár-

gyaló elemek hangsúlyozását 

- a rendszeres, fegyelmezett iskolába járás és munkavégzés biztosítását és az egyre hatékonyabb 

tanulási módszerek használatát, eredményes munkát 

 

 

5.2.4.3 Közösségi szolgálat 
 

- Intézményünkben a közösségi szolgálatot tanulóink a tizedik évfolyam során teljesítik. 

- A helyi adottságokhoz igazodva és a lehetőségeket figyelembe véve a felkészítő foglalkozáso-

kat követően a tanulók november hónapban kezdik meg tevékenységüket a választott helyszínen. 

- A közösségi szolgálat helyszínei és a tevékenység formái: 

- Ferences Szociális Otthon (beszélgetés, felolvasás, közös ima, kreatív foglalkozás) 

- TPFG 7. osztályos tanulóinak heti rendszerességű korrepetálása 

- Ferences Szegénygondozó Nővérek munkájának segítése 

- Határtalan Szív Alapítvány munkájának segítése roma diákokkal való foglalkozással 

- Montagh Imre Ált. Iskola és Speciális Szakiskola tanulóinak segítése 
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5.2.4.4  Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg évfolyamonként minimum négy 

testnevelés óra keretében.  

A heti egy vagy két választható testnevelési óráról tanulóink évente három alkalommal igazolást 

hoznak: először év elején a szakoktató aláírásával, hogy elfogadja a tanuló edzésre jelentkezését, 

hiányzási napló vezet róla, és a szakköri naplók mintájára minden szükséges bejegyzést vállal. 

Második alkalommal a félévi tanulmányi eredmény megállapításakor. Ekkor érdemjeggyel ju-

talmazza a tanuló első félévi munkáját az esetleges (igazolt / igazolatlan) hiányzásokkal együtt. 

Harmadik alkalommal az év végén a félévivel megegyező formában. Az edző minden hiányzást, 

fegyelmezetlenséget, szabálytalanságot azonnal jelez a tanuló testnevelés tanárának, aki az osz-

tályfőnök / prefektus értesítése után, három ilyen esetet követően az igazgatót is megkéri a hely-

zet kezelésére. 

A következő rendszeres sportköri lehetőségek állnak tanulóink rendelkezésére: 

- kosár-, és röplabda, futball 

- szertorna 

- úszás 

- tenisz 

- atlétika  

- lovaglás 

- Wing Tsun kungfu 

 

5.2.5 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

- latin nyelv és irodalom 7. vagy 9. évfolyamtól 

- katonai alapismeretek 9. évfolyamtól 

- 11. - 12. évfolyam heti 2 x 2 órában emelt szintű felkészítés. Ennek rendjéről az osztályfőnökök 

ad tájékoztatást osztályfőnöki órákon és szülői értekezleteken, majd a tavaszi szünetben egy erre 

alkalmas űrlapon nyilatkozik a szülő, hogy milyen tantárgyakból kér emelt szintű oktatást. 

A jelentkezést aláírásával tudomásul veszi a tantárgyat tanító szaktanár és az osztályfőnök. Az 

igazgató aláírása után a dokumentumot elhelyezi az iskolai levéltárban, és az összegyűjtött igé-

nyek alapján szervezi meg a következő tanév emelt szintű óráit.  

A diák és a szülő ezután szeptember 1-ig egy alkalommal írásban kérhetik a jelentkezés módosí-

tását. Ezt követően a választott foglalkozások értékelés és részvétel szempontjából a kötelező 

tanórai foglalkozásokkal azonos elbírálás alá esnek. 

Szülői kérésre és tanulói igény esetén az iskola felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás céljá-

ra egyéb nem kötelező tanórai foglalkozásokat szervez.  

A pedagógusválasztást csak párhuzamosan indított emelt szintű órák által tudjuk biztosítani. 

 

5.2.6 Az egyes tantárgyak értékelése és beszámítása az iskolai évfolyam befejezé-

sébe  
 

tantárgyak tanév értékelése minősítése 

tánc és dráma  9. évfolyamon a magyar irodalom 

tantárgy keretében 

a magyar irodalom 

tantárgynak megfele-

lően 

mozgóképkultúra és mé-

diaismeret 

11., 12. évfolya-

mon 

a magyar irodalom 

tantárgy keretében 

a magyar irodalom 

tantárgynak megfele-

lően 

társadalomismeret 10. évfolyamon a történelem tantárgy a történelem tantárgy-
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keretében nak megfelelően 

etika 11. évfolyamon a hittan tantárgy kere-

tében 

a hittan tantárgynak 

megfelelően 

 

5.3  Érettségi vizsgatárgyak  

5.3.1 Megnevezése 

Kötelező tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek, matematika, nyelv (angol, német, olasz, latin).  

Választható tantárgyak: biológia-egészségtan, idegen nyelv, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, 

vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, informatika, testnevelés és sport, társada-

lomismeret, katolikus hittan és katonai alapismeretek. 

A 9.-12. évfolyamon át tanult tárgyakból a felkészítés alapóraszám keretében történik. A 9.-10.-

ben tanult tárgyakból 11.-12.-ben heti 2 órás órakeretet biztosítunk a középszintű érettségire való 

felkészüléshez. 

A vizsgatárgyak követelményeit a tantárgyak tantervei tartalmazzák. 

 

5.3.2 A középszintű érettségi témakörei  

5.3.2.1 Magyar irodalom érettségi lehetséges témakörök 

 

Életművek 

Petőfi Sándor 

Arany János 

Ady Endre 

Babits Mihály 

Kosztolányi Dezső 

József Attila 

 

Portrék 

Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály,  

Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc,  

Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán,  

Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti  

Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai  

Sándor, Pilinszky János. 

 

Látásmódok 

Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula,  

Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula,  

Németh László, Örkény István, Nagy László,  

Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos 

 

Kortárs irodalom  

 

Világirodalom 

Az európai irodalom alapvető hagyományai:  

az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, témák,  

motívumok, hőstípusok). 

A romantika, a századfordulós modernség (a  

szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzőinek  



 49 

és egy-két kiemelkedő képviselőjének  

bemutatása. 

 

Színház- és drámatörténet 

Színház és dráma különböző korszakokban. 

Az alábbi műveknek, a szerzők/korszakok 1- 

1 művének értelmezése az adott korszak  

színházi/irodalmi hagyományainak  

összefüggésében: Szophoklész, Shakespeare,  

Moliére, Katona József: Bánk bán, Madách  

Imre: Az ember tragédiája 

 

Az irodalom határterületei 

 

Interkulturális megközelítések és regionális kultúra 

 

 

 Magyar nyelv lehetséges érettségi témakörök 

 

Ember és nyelv 

A nyelv mint jelrendszer 

Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya 

A nyelv mint az egyén, illetve mint a közösség alkotása  

 A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói  

 A nyelv diakrón és szinkron változásainak jellemzése példákkal 

 

Kommunikáció 

A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal. 

A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei.  

A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség  

 A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs  

folyamattal 

A jel, a jelrendszer 

Nyelvi és vizuális kommunikáció 

A nyelvhasználat mint kommunikáció 

Kommunikációs funkciók és közlésmódok 

Személyközi kommunikáció 

A tömegkommunikáció 

 

A magyar nyelv története 

A nyelvrokonság 

Nyelvtörténeti korszakok 

Az írott nyelvi norma kialakulása 

Nyelvművelés  

 

Nyelv és társadalom 

Nyelvváltozatok 

Kisebbségi nyelvhasználat 

A határon túli magyar nyelvűség 

Tömegkommunikáció és nyelvhasználat 
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A nyelvi szintek 

Hangtan 

Alaktan és szótan 

Mondattan 

A mondat szintagmatikus szerkezete 

A mondat a szövegben 

Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban 

Szókincs és frazeológia 

 

A szöveg 

A szöveg és a kommunikáció  

A szöveg szerkezete és jelentése  

Szövegértelmezés 

A szöveg szóban és írásban 

Az intertextualitás 

A szövegtípusok  

Szöveg a médiában 

 

A retorika alapjai 

A nyilvános beszéd 

Érvelés, megvitatás, vita 

A szövegszerkesztés eljárásai 

 

Stílus és jelentés 

Szóhasználat és stílus 

A szójelentés 

Állandósult nyelvi formák 

Nyelvstilisztikai változatok 

Stíluseszközök 

Stílusréteg, stílusváltozat 

 

 

5.3.2.2 Középszintű szóbeli érettségi témakörök történelemből 

I. Gazdaság... 

1. Gazdasági változások az Anjouk korában 

2. Gyarmatosítás a XVI-XVII. században 

3. A Kádár-korszak gazdaságpolitikája 

II. Népesség... 

4. Magyarország népessége a XVIII. században 

5. A Párizs-környéki békék területi és etnikai vonatkozásai 

6. A Rákosi-rendszer 

7. A középkori egyház 

III. Egyén, közösség... 

8. A Római Köztársaság 

9. Az államalapítás. Géza fejedelem és Szent István. 

10. A Hunyadiak 

11. A reformkor kibontakozása. A polgárosodás fő kérdései. A reformkor jelentősebb gondolko-

dói. 

IV. Modern demokrácia... 
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12. A kiegyezés. 

13. A Horthy-rendszer. 

14. A Harmadik Köztársaság. A magyar állam rendszere. A magyar választási rendszer. 

V. Politikai intézmények 

15. A nemzetállamok megteremtése Európában 

16. A reformáció és a katolikus megújulás 

17. Totalitarizmus: Németország. Szovjetunió. 

18. Az 1956-os forradalom 

19. A felvilágosodás 

VI. Nemzetközi konfliktusok... 

20. Mohács. Magyarország három részre szakadása 

21. A Rákóczi-szabadságharc 

22. Az 1848-49-es szabadságharc 

23. A második világháború 

24. Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején 

VII. Szabad... 

25. Szent Ferenc élete és hatása. A ferences rend története. Iskolatörténet. 

5.3.2.3 Középszintű szóbeli érettségi témakörök társadalomismeretből 

I. A társadalmi szabályok  

A társadalmi együttélés szabályainak eredete és rendeltetése, szerepe a tradícionális társadal-

makban 

Szokás, hagyomány, erkölcs, jog, illem a fogalmak jelentése, jellemzői, viszonyuk 

egymáshoz, a szubkultúrák 

II. Jogi alapismeretek 

Az alapvető emberi, gyermeki és diákjogok és az ezekhez társuló kötelességek 

Az igazságszolgáltatás folyamata, részvevői, a büntetés ésszerűsége 

III. Állampolgári ismeretek 

Az államtípusok jellemzői, viszonyuk a civil közösségekhez, kultúrához, oktatáshoz 

A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az  Alkotmánybíróság 

feladata, működése 

Az Európai Unió és intézményei 

IV. A család és a felnőtté válás 

A család kulturális, gazdasági és társadalmi funkciói, a szocializáció 

A fiatalkori deviancia különböző formái 

 

V. Kultúra és közösség 

A kultúra és a globalizáció kapcsolata, előnyei és hátrányai 

A Magyarországon élő történelmi nemzetiségek és etnikai kisebbségek aránya a  többséghez 

viszonyítva, földrajzi elhelyezkedése, jellemzői. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelme, a 

pozitív diszkrimináció kérdésköre 

VI. A társadalmi viszonyok 

Demográfiai változások Magyarországon. A várható életkor, és a születésszám változásának jel-

lemzői és társadalmi következményei  

A társadalom rétegződése és a társadalmi mobilitás Magyarországon a rendszerváltás után 

A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi következményei  

Jelenismeret 

VII. Az új gazdasági és társadalmi világrend 

A tudományos- technikai fejlődés hatása a társadalomra 
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VIII. Kultúra és globalizáció 

Az információs társadalom jellemző jegyei, a mutatók magyarországi érvényesülése 

Szellemi és vallási körkép az ezredfordulón 

IX. Az életmód átalakulása 

A pályaválasztás és a munkába lépés lehetőségei, teendők a mai Magyarországon 

A fogyasztói társadalom 

X. A növekedés határai 

A fenntartható fejlődés mint gazdasági, társadalmi, politikai cél. Hazai és nemzetközi együttmű-

ködések 

 

5.3.2.4 Középszintű szóbeli érettségi témakörök matematikából 

 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

Halmazok 

Matematikai logika 

Kombinatorika 

Gráfok 

II. Számelmélet, algebra 

Alapműveletek  

Oszthatóság 

Számhalmazok. 

Abszolútérték, normálalak. 

Hatvány, gyök, logaritmus 

Algebrai kifejezések 

Egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás. 

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlensége 

III. Függvények, sorozatok 

IV. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

Geometriai fogalmak 

Geometriai transzformációk. 

Vektorok 

Trigonometria 

Koordinátageometria 

Kerület, terület 

Felszín, térfogat 

V. Valószínűségszámítás, statisztika 

5.3.2.6  Középszintű szóbeli érettségi témakörök élő idegen nyelvekből 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)  

Családi élet, családi kapcsolatok  

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Személyes tervek 

2. Ember és társadalom  

A másik ember külső és belső jellemzése  

Baráti kör  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel  

Ünnepek, családi ünnepek  

Öltözködés, divat 
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5.3.2.7 Középszintű szóbeli érettségi témakörök biológiából és egészségtanból 
 

1. Bevezetés a biológiába 

1.1. A biológia tudománya 

1.2. Az élet jellemzői 

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek 

                    2. Egyed alatti szerveződési szint 

2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 

2.2. Az anyagcsere folyamatai 

Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

3. Környezetünk  

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)  

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek  

A városi és a vidéki élet összehasonlítása Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: 

Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?  

Időjárás 

 

4. Az iskola  

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, 

iskolai hagyományok 

 

5. A munka világa  

Diákmunka, nyári munkavállalás  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

 

6. Életmód  

Napirend, időbeosztás  

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egész-

ség megőrzésében, testápolás)  

Étkezési szokások a családban  

Ételek, kedvenc ételek  

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben  

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik  

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport  

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet 

 

8. Utazás, turizmus  

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés  

Nyaralás itthon, illetve külföldön  

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

 

9. Tudomány és technika  

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 
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2.3. Sejtalkotók 

                    3. Az egyed szerveződési szintje 

3.1. Nem sejtes rendszerek 

3.2. Önálló sejtek 

3.3. Többsejtűség 

3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

                    4. Az emberi szervezet 

4.1. Homeosztázis 

4.2. Kültakaró 

4.3. A mozgás 

4.4. A táplálkozás 

4.5. A légzés 

4.6. Az anyagszállítás 

4.7. A kiválasztás 

4.8. A szabályozás 

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés 

                    5. Egyed feletti szerveződési szintek 

5.1. Populáció 

5.2. Életközösségek 

5.3. Bioszféra 

5.4. Ökoszisztéma 

5.5. Környezet és természetvédelem 

                    6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

6.1. Molekuláris genetika 

6.2. Mendeli genetika 

6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

6.4. A bioszféra evolúciója 

5.3.2.8 Középszintű szóbeli érettségi témakörök fizikából 

 

I. Mechanika 

1. Pontszerű testek kinematikája 

2. A dinamika törvényei 

3. Munka, energia, teljesítmény 

4. Mechanikai hullámok 

5. Pontszerű testek rendszere és merev testek 

II. Hőtan 

6. Hőmérséklet és hőtágulás 

7. Ideális gázok 

8. Termikus kölcsönhatások 

9. Halmazállapot-változások 

 

III. Elektormágnesség 

10. Elektrosztatika 

11. Egyenáram 

12. Magnetosztatika, az egyenáram mágneses mezője 

13. Elektromágneses indukció és elektromágneses hullámok 

14. Váltakozó áram 

 

IV. Atomfizika, magfizika 
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15. Az anyag szerkezete 

16. Az atom szerkezete 

17. Az atommagban lejátszódó jelenségek 

18. Sugárvédelem 

 

V. Gravitáció, csillagászat 

19. A gravitációs mező 

20. Csillagászat 

 

5.3.2.9 Középszintű szóbeli érettségi témakörök kémiából 

1. Az atom szerkezete 

2. A periódusos rendszer 

3. A kovalens kötés, a molekulák polaritása 

4. Az anyagi halmazok 

5. Az oldatok 

6. A hidrogén és a víz 

7. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

8. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

9. Az s mező fémei 

10.  A szén és vegyületei 

11.  A vas jellemzése, előállítása 

12.  A kénsav 

13.  A halogén elemek és vegyületeik 

14.  Kristályrács típusok 

15.  Telített szénhidrogének 

16.  Telítetlen szénhidrogének 

17.  Az alkoholok 

18.  A szénhidrátok 

19.  A karbonsavak 

20.  Az aminosavak 

5.3.2.9 Középszintű szóbeli érettségi témakörök földrajzból 

 

1. Természetföldrajz 
A Nap és kísérői 

A Föld belső szerkezete 

A kőzetlemezek mozgásai 

Gyűrthegységek, röghegységek 

A földtörténeti óidő eseményei 

A légkör anyaga és szerkezete 

Időjárási frontok 

Az üvegházhatás 

A tengerjárás 

Tavak kialakulása és pusztulása 

Egyenlítői és átmeneti öv 

A meleg mérsékelt öv 

A hideg övezet 

Magyarország éghajlata 

Magyarország felszín alatti vizei 
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A Dunántúli-középhegység 

Az Alpok természeti viszonyai 

A domborzat és az éghajlat kapcsolata Észak-Amerikában 

Dél-Amerika nagyszerkezeti egységei 

Afrika sivatagi és félsivatagi területei 

 

2. Társadalomföldrajz 
A népesség számának alakulása, népesedési szakaszok 

Falvak alaprajzi típusai 

A hagyományos mezőgazdaság típusai 

A gazdasági fejlettség mutatói 

A világgazdasági globalizáció 

Ipartelepítő tényezők 

Közlekedési ágak összehasonlítása 

Népesedési folyamatok Magyarországon 

Magyarország gabonatermesztése 

Magyarország energiagazdasága 

Magyarország idegenforgalma 

Magyarország külkereskedelme 

A Nyugat-dunántúli régió 

Budapest városszerkezete 

Az európai integráció kialakulása és fejlődése 

Észak-Európa gazdasága 

Délnyugat-Ázsia gazdasága 

Az USA déli és nyugati gazdasági körzete 

Kína mezőgazdasága 

Globális környezeti problémák 

 

5.3.2.10. Középszintű szóbeli érettségi témakörök ének-zenéből 

1./ Éneklés (helyes hangzóformálás, pontos szövegejtés és ritmus, intonációs biztonság, stílusnak 

megfelelő, kifejező előadás  

- Népzene  

Huszonnégy népdal előadása szöveggel, emlékezetből 

- Műzene  

Az énekelt anyaghoz kötődő általános zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcso-

latok (irodalom, képzőművészet, építészet, tánc, színház) kifejtése 

Középkor  

Reneszánsz  

Barokk  

Bécsi klasszika  

Romantika  

Századforduló  

XX. századi és kortárs zene  

2./ Műelemzés  

- Népzene  

Az énekelt régi és új stílusú magyar népdalok elemzése a következő szempontok lapján: dallam-

vonal, sorszerkezet, hangkészlet, hangsor megállapítása, besorolás az alapvető stílusrétegekbe  

- Zenetörténet (A tanult anyagban leggyakrabban előforduló zenei műszavak, fogalmak, előadási 

jelek, hangszerek ismerete)  

- Népzene  



 57 

- Műzene (A zenetörténeti korszakok általános jellemzése, a társművészeti kapcsolódások bemu-

tatása)  

Középkor  

Reneszánsz  

Barokk  

Bécsi klasszika  

Romantika  

Századforduló  

XX. századi és kortárs zene  

 

5.3.2.11. Középszintű szóbeli érettségi témakörök vizuális kultúra tantárgyból 

ALKOTÁS 

Vizuális eszközök 

1. Vizuális nyelv 

2. Technikák 

Tevékenységszintek 

3. Ábrázolás, látványértelmezés 

4. Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás 

BEFOGADÁS 
5. Vizuális eszközök 

6. Megjelenítés sajátosságai 

7. Technikák 

Tevékenységterületek 

8. Vizuális kommunikáció 

9. Fotó 

10. Tárgy- és környezetkultúra 

11. Népművészet 

12. Kifejezés és képzőművészet 

13. Műelemző módszerek 

MŰTÁRGYLISTA 
14. Alkotások és alkotók 

15. A mű tárgyi és kulturális környezete 

 

5.3.2.12. Középszintű szóbeli érettségi témakörök mozgóképkultúra és médiaismeret 

tantárgyból 

1. A média a mindennapi életben 

Társadalmi nyilvánosság 

Tájékozódás és alkalmazás 

A média és az életmód 

2. A mozgóképnyelv alapjai 

A képrögzítés és mozgásábrázolás 

A technikai kép kettős természete 

A látvány mozgóképi megszervezése 

A szereplő 

Montázs 

Mozgóképi elbeszélés 

3. A mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek 

A médiaszövegek és a mozgóképi alkotások rendszerezése 

A valóság ábrázolásához való viszony 

A mozgóképi szövegek jelentése 
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4. A mozgóképi szövegalkotás 

Egyszerű médiaszövegek megszerkesztése 

5. Műfaj- és műismeret 

A filmkultúra kettőssége 

Műfaji jellemzők 

6. Stílus- és műismeret 

Korstílusok 

Szerzők és művek 

Az új magyar film a hatvanas-hetvenes években 

A kortárs magyar film 

7. A médiaszövegek befogadása, a média közönsége 

Sorozatelv 

A befogadást befolyásoló tényezők 

A sztár 

Az új médiatechnológiák hatása 

8. A médiaintézmények 

A médiaszöveg mint termék 

A médiaipar intézményei 

A médiaipar ellenőrzése 

9. A reprezentáció 

A valóság sztereotíp és torzított megjelenítése a médiában 

10. Jellegzetes műsortípusok, médiaszövegek 

Hírműsorok 

Reklám 

Klip 

Folytatásos teleregény (szappanopera) 

 

5.3.2.13. Középszintű szóbeli érettségi témakörök informatikából: 

Információs társadalom (A kommunikáció, Információ és társadalom) 

Informatikai alapismeretek – hardver (Jelátalakítás és kódolás, A számítógép felépítése) 

Informatikai alapismeretek – szoftver (Az operációs rendszer és főbb feladatai) 

Szövegszerkesztés (A szövegszerkesztő használata, Szövegszerkesztési alapok, Szövegjavítási 

funkciók, Táblázatok, grafikák a szövegben, A táblázatkezelő használata, A táblázatok felépíté-

se, Adatok a táblázatokban, Táblázatformázás, Táblázatok, szövegek, diagramok, Problémameg-

oldás táblázatkezelővel) 

Adatbázis-kezelés (Az adatbázis-kezelés alapfogalmai, Az adatbázis-kezelő program interaktív 

használata, Alapvető adatbázis-kezelési műveletek, Képernyő és nyomtatási formátumok) 

Információs hálózati szolgáltatások (Kommunikáció az Interneten, Web-lap készítés) 

Prezentáció és grafika 
Könyvtárhasználat (Könyvtárak, Dokumentumok, Tájékoztató eszközök) 

 

5.3.2.13. Középszintű szóbeli érettségi témakörök testnevelés és sport tantárgyból: 
1. A magyar sportsikerek  

Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tan-

tervben szereplősportágban, az adott év hazai legfontosabb eredményeinek ismerete.  

2. A harmonikus testi fejlődés  

A testi fejlődés rövid jellemzése általános és középiskolás korban (magasság, testsúly, iskola-

érettség mozgásos cselekvések).  

3. Az egészséges életmód  
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Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvető ismeretek-

ben. Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése: rendszeres testedzés, optimális testsúly, 

aktív pihenés, testi higiénia, lelki egyensúly, a szabadidőhasznos eltöltése, egészségkárosító szo-

kások (alkohol, dohányzás, drog) hatásai és megelőzésük.  

4. Testi képességek 

Az erő, a gyorsaság, az állóképesség értelmezése. A pulzusszám alakulása terhelésre, az erőfej-

lesztés szabályai.  

5. Gimnasztika 

A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés órákon. Gyakorlatok javaslata az erő, a gyorsaság, az 

állóképesség fejlesztésére Nyújtó, lazító és erősítőhatású gyakorlatok 2-3 példa. Légző gyakorla-

tok. A bemelegítés szerepe és kritériumai.  

6. Atlétika 

A tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszámok ismerete és végrehajtásuk lényege.  

7. Torna 

A női és férfi tornaszerek ismertetése. A legfontosabb baleset-megelőző eljárások. Segítségadás 

gyakorlásnál.  

8. Ritmikus gimnasztika 

Az RG szerepe a harmonikus mozgás kialakításában. A ritmikus gimnasztika versenyszámainak 

felsorolása, rövid bemutatása.  

9. Küzdősportok, önvédelem 

 Alsó, felső tagozatos és középiskolás tanulók részére 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték ismer-

tetése és a választás indoklása.  

10. Úszás 

Az úszás higiénéjének ismerete. Az úszás az ember életében.  

11. Testnevelési és sportjátékok  

Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással, célfelületre történő továbbítással és az összjátékkal kap-

csolatos három testnevelési játék ismertetése. Egy választott sportjáték alapvetőszabályainak 

ismertetése (pályaméretek, játékosok száma, időszabályok, eredményszámítás, a labdavezetésre, 

a támadásra és védekezésre vonatkozó szabályok).  

12. Természetben űzhető sportok  

Egy választott, természetben űzhető sportág jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak 

ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya stb.) Alapvető ismeretek a táboro-

zások előnyeiről 

 

5.3.2.13. Középszintű szóbeli érettségi témakörök katolikus hittan tantárgyból: 

I. Biblia 

ÓSZÖVETSÉG 

Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 

Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától a hellenista korig 

Alapvető ószövetségi bevezetéstudományi ismeretek 

Szövegértelmezés 

Esetelemzés 

ÚJSZÖVETSÉG 

Krisztus misztériuma az evangéliumok alapján 

Az apostolok kora az Újszövetség fényében 

Alapvető újszövetségi bevezetéstudományi ismeretek 

Szövegértelmezés 

Esetelemzés 

II. Egyháztörténelem 

Az egyház ókora és középkora 
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Az egyház újkora és legújabb kora 

Szövegértelmezés 

Esetelemzés 

III. Dogmatika 

Ünnepeink liturgiája és dogmatikája (Krisztus megváltó tevékenysége, Mariológia) 

Az Eukarisztia és a szentségek 

Esetelemzés 

IV. A keresztény erkölcsi élet 

Az ember erkölcsi lény 

Az erkölcsi halál és az erkölcsi feltámadás 

Esetelemzés 

V. Vallás - világvallások 

A vallás és a Krisztus-esemény bizonyossága 

Az egyház és a kinyilatkoztatás 

Esetelemzés 

 

5.3.2.13. Középszintű szóbeli érettségi témakörök katonai alapismertek tantárgyból:  

A harci kiszolgáló-támogató erők általános jellemzői  

A globalizáció és a modern hadviselés kapcsolata  

A terep alkotóelemeinek fontosabb jellemzői, hatásuk a harc kimenetelére  

A terep- és tájtípusok jellemzői, hatásuk elemzése a katonai tevékenységekre  

Egy adott pont UTM koordinátájának meghatározása  

Egy adott pont földrajzi koordinátájának meghatározása  

Egy adott pont MGRS azonosítójának meghatározása  

Egy adott pont GEOREF azonosítójának meghatározása  

A nukleáris fegyverek jellemzői, alkalmazásának hatásai  

A vegyi fegyverek csoportosítása és jellemzése  

A biológiai fegyverek csoportosítása és jellemzése  

Az alaki tevékenység kialakulása, az alakiság jelentősége a katonai fegyelem fenntartásában  

Az alakiság alapfogalmai  

A jelentések és jelentkezések szabályai, fordulatok állóhelyben, katonai tiszteletadás  

Magyarország honvédelmét meghatározó jogszabályok  

A különleges jogrend, az egyes minősített időszakok jellemzői  

A honvédelmi kötelezettségek rendszere, tartalma  

A honvédelem rendszerének irányítása minősített időszakokban  

A genfi és a hágai egyezmények létrejöttének körülményei, fontosabb elemei  

A katonai rendfokozatok  

A Magyar Honvédség ügyeleti szolgálatai  

A függelmi viszonyok, a parancs fogalma, a parancsadás jellemzői  

Teendők a baleseti helyszínen  

Ellátási sorrend normál balesetekben, katasztrófákban és tömeges balesetben  

A sérült mozgatására alkalmazható módszerek  

Fektetési módok a sérültek ellátásakor  

 

5.4 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, 

formái 
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Értékelési rendszerünk a hagyományos ötjegyű értékelési rendszer minden tárgyból, minden év-

folyamon félévenkénti lezárással. Értékelésre a számonkérés és ellenőrzés ad lehetőséget a fo-

lyamatos munka figyelembevétele mellett. Havonta annyi jegyet igyekszünk adni egy-egy tanu-

lónak egy-egy tantárgyból, amennyi az illető tantárgy heti óraszáma. Félévi és tanévvégi osztá-

lyozó konferencián zárjuk le a jegyeket.  A magatartást és a szorgalmat ugyanígy öt jeggyel érté-

keljük. 

 

5.4.1.  Számonkérés, beszámoltatás, vizsgáztatás 

 

Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős 

szerepe van a személyiség fejlesztésében: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és önértéke-

lő képességet, önnevelésre késztet. 

Az objektív, igazságos értékelés, osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és követ-

kezetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, 

egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a tanulókat egyénenként is 

segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Akár elismerő az értékelés, akár bí-

ráló, legyen a bizalomra építő. 

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is. 

Bármely tantárgy ellenőrzési, értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen követel-

mény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől 

és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosan lehetnek. Érvényesíteni kell a szóbeli-

ség elsőbbségét. Még a "feladat-megoldásos" tárgyakban sem hagyható el a szóbeli ellenőrzés, 

számonkérés. Az egyes tantárgyak helyi tantervében évfolyamonként célszerű meghatározni a 

tanév során írandó (nagy- vagy témazáró) dolgozatok számát. 

A félévi és év végi minősítés - osztályozás ne legyen mechanikus művelet. A záró osztályzat 

tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje az igyekezetét, a teljesítmény változásának irá-

nyát. 

A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza, 

teljes jogkörrel és felelősséggel. 

Az értékelés - osztályozás - ötös fokozatú rendszerben: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, 

elégtelen /1/. Az egyes fokozatok tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg. 

A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló dicsé-

retet kaphat. 

Ha a tanulónak csak "jeles" osztályzatai vannak, a tantestület általános dicséretét érdemli ki. A 

dicséreteket az elektronikus naplóban és bizonyítványban is dokumentáljuk. 

A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök tesz javaslatot 

az osztályban tanító pedagógusok közösségének. Előzetesen megismeri az osztály diákönkor-

mányzatának véleményét az egyes tanulókról. Az osztályfőnök javaslatát a testület többségi dön-

téssel véglegesíti. Az adott osztályban több tantárgyat tanító pedagógus véleménye többszörösen 

számítandó. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a mérvadó. A magatartás 

minősítése: példás /5/, jó /4/, változó /3/, rossz /2/. Szorgalom: példás /5/, jó /4/, változó /3/, 

hanyag /2/. 

 

5.4.2 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe és súlya 

 

az írásbeli formája Kis (röp-) dolgozat, cetli Témazáró (nagy) dolgozat 

tananyag terjedelme egy lecke, egy témarész egy fejezet, nagyobb tan-

anyag 

felkészítés a napi feladatok szintjén előtte összefoglaló óra 
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felkészülés a napi feladatok szintje egy héttel előre jelezni kell 

a tanulók terhelhetősége egy napon több is íratható egy napon csak egyet írhat-

nak 

jellege bármire rákérdezhet az adott 

leckén belül 

a teszt jellegű kérdések mel-

lett szerepeljen kifejtő, esszé-

kérdés, képességorientált kér-

dés is  

javítása egy héten belül 10–15 napon belül 

őrzése a diák megkaphatja megtekintés után a tanár őrzi 

év végéig 

értékelésben betöltött sze-

repe 

egy jegyet ér félévi, év végi osztályozásnál 

nagyobb hangsúlyt kap 

 

Az elektronikus naplóban az osztályzatok ötféle színnel kínálnak lehetőséget az eltérő súlyozásra 

a pedagógusok számára. Ezt a súlyozást a tanév kezdetén ismertetni kell a diákokkal, s rajtuk 

keresztül a szülőkkel. 

Egyéb szempontok: 

- A félévi, év végi osztályozáskor a tantárgyi átlag mellett fontos szempont a témazáró dolgoza-

tok eredménye is. 

- A nagydolgozatot a hiányzókkal be lehet pótoltatni. 

- Ha egy nagydolgozat osztályátlaga 3,0 alatti lehetőséget kell adni javítódolgozat megírására. 

- Minden szóbeli és írásbeli jegyet be kell írni az elektronikus naplóba. 

 

 

5.5  A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követel-

ményei. 

 

5.5.1 Magatartás 
 

Példás: a tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az iskolai házirendet megtart-

ja és másokkal is megtartatja. Az iskolai követelményeket tudatosan vállalja, kezdeményező, 

bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. 

Jó: a tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség munkájában részt 

vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések ellen nem mindig lép fel. Ta-

náraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. Magatartáskultúrája eseten-

ként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó hírnevére. 

Változó: a tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete ellenére megis-

métlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség támasztotta követelményeket ingadozva köve-

ti, a közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen vállal részt. Felelősségtudata, szimpá-

tiája a jó és a rossz között ingadozó. A közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad. 

Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias. Indulatait nem mindig képes 

fékezni. Hangneme kifogásolható. A fegyelmező intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyiké-

ben részesül.  

Rossz: a tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja magát a közösségi 

feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is gátolja, rossz példát 

mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, 

durva tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható, esetleg törvénybe ütköző. 

Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában részesül. 
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5.5.2 Szorgalom 
 

Példás: a tanuló szorgalmas, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási órákra 

képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül, az órákon aktí-

van bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályá-

zatokon, versenyeken. 

Jó: a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye általában szorgalmas munkájának köszönhe-

tő. 

Változó: a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. Köteles-

ségét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Gyakran nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel 

jön iskolába. 

Hanyag: a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmá-

nyi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. 

 

5.6 Az otthoni (kollégiumi) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása 
Az otthoni és / vagy kollégiumi felkészülés szabályozásakor a tanulói túlterhelés elkerülése mel-

lett segíteni szándékozunk a tanulásra szánt idő hatékony, aktív felhasználását. Célunk, hogy az 

öntevékenység a tanuló egész magatartását jellemezze. 

Az otthoni készület másnapra tantárgyanként nem igényelhet átlagban 45 percnél többet. (A 45 

perces korlát egy közepes képességű tanuló elvárható teljesítményét jelenti.) 

Az írásbeli házi feladatok előkészítik a tanulót a tananyag elsajátításán, begyakoroltatásán túl a 

témazáró dolgozatra is. Azonos típuspéldákból elérhető az elégséges, közepes eredmény. 

Házi feladat hiányában elégtelen osztályzatot csak akkor adunk, ha a feladat elkészítésének, a 

próbálkozásnak (adatok kigyűjtése, rajz, stb.) nincs nyoma, és egy korábbi esetben a szaktanár 

már figyelmeztette a tanulót mulasztása következményére. El nem készített házi feladatok miatt 

nem buktatható a tanuló. 

Hétvégékre, szünetekre átlagos mértékben adható házi feladat, hiszen az ettől eltérő szabályozás 

ellehetetlenítené a hétfői számonkéréseket. Hazamenetelek alkalmával viszont az első tanítási 

napra ne adjunk házi feladatokat. 

 

5.7 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 

Az egészségfejlesztő mindennapos testedzés célja, a tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének 

elősegítése a testmozgás eszközeivel. A sport keretei között lehetőség nyílik a közösségépítésre, 

csapatmunkára és a szociális kompetenciák fejlesztésére is. 

 Iskolai és kollégiumi tanórai keretekben (köznevelési tv. lapján) 

 Szervezett úszásoktatásban való részvétellel 

 Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozás a Prímás-szigeten lévő sportcentrumban 

(tenisz, kosár-, kézi, röplabda játékok, futball,rögbi, lovaglás, kajak-kenu) 

 Iskolai Diáksport Egyesület működtetésével 

 Sporttáborok (síelés) szervezése 

 Sportversenyeken való rendszeres részvétel 

 Családi sportnap szervezése 

 

Az iskola sportköre bekapcsolódik a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének (KIDS) 

munkájába is. 

A mérést nevelési eszköznek tekintjük, amely lehetővé teszi a tanulók alapvető fizikai tulajdon-

ságainak mérését fejlődésük során. A tesztek nem képezik a tantervek tartalmát, és a mérések 

korrektsége miatt ezeket nem tanítjuk be és nem gyakoroltatjuk a tanulókkal. 
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- A motoros tesztek és végzésük sorrendje: 

 Hajlékonysági teszt    –  ülésben előrenyúlás 

 Dinamikus láberőt mérő teszt  –  helyből távolugrás 

 Törzserőt mérő teszt    –  sit-up teszt, felülések 

 Funkcionális karerőt mérő teszt   –  függés hajlított karral 

 Kardio-respiratorikus állóképességi teszt  –  20 m-es ingafutás 

 

/Pontértékek kiszámítása az Útmutató a tanulók fizikai és motorikus képességeinek méréséhez c. 

OM 2000. kiadványban/ 

A tanulók fizikai állapotának mérését évente két alkalommal, ősszel és tavasszal kell elvégezni. 

 

5.8 Az iskola környezeti nevelési programja 
 

A környezettudatosságra nevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, melynek az iskolai 

oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tanulók személyiségének fejlődését. 

 

5.8.1 A környezeti nevelési program keretei: 
- intézményi programok, 

- az erdei iskolai programjai,  

- gerecsei programok  

- osztályfőnöki órák ide vonatkozó témái 

- SZMSZ rendelkezései (balesetvédelem, energiatakarékosság stb.) 

- papír és hulladékgyűjtés 

- osztálykörnyezet kialakítása 

- iskolai közmunka 

 

5.8.2 A környezeti nevelés alapelve 
A hétköznapi ember a teremtett világot a maga kétarcúságában éli meg: az elemek építenek és 

rombolnak, az ember segítségére is fordíthat bármit, de ezek képesek el is pusztítani őt. A világ 

egyszerre szép és rút is tud lenni. Rendalapítónk gondolkodásában a teremtett világ: út, amely 

Istentől való és képes elvezetni is Hozzá. Az ember és a világ közötti összezavarodott kapcsolat 

oka: a felfuvalkodottság, az irányvesztettség, az agresszivitás. Az emberre nem az anyag és an-

nak erői veszélyesek, hanem az ember viszonyulása ezekhez. Az uralkodás, birtoklás helyett a 

szemlélés, a csodálat, a tanulás a helyes beállítottság. 

Növendékeinkkel szeretnénk megismertetni Ferenc testvér gondolkodását, a teremtett világgal 

való harmónia lehetőségét. 

 

5.8.2.1 A környezeti nevelés célja 
A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. Tanítványaink kör-

nyezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének megalapozása. Diákjainkban az ala-

kuló értéktudat, együttműködési képesség, életviteli szokások, a személyes és a közös felelős-

ségtudat alapjainak formálása, a hagyományok védelme. 

 

5.8.2.2 A környezeti nevelés területei: 

 

 Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet kialakítása. 

 Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, energiata-

karékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 
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5.8.3 A környezetei nevelés színterei 
 

5.8.3.1 Minden tanulót egyformán érintő elemek  

 

Példamutató környezet: 

- Tantermek, folyosók, udvar, élő sarok kialakítása 

- Anyag- és energiatakarékos, környezetbarát intézményműködtetés 

- A pedagógusok, a dolgozók példamutatása 

- Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése 

- Szelektív hulladékgyűjtés 

- Faliújság, iskolai, kollégiumi médiumok „zöld” rovatai 

 

5.8.3.2. A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek  
- Szakkörök, táborok,  

- Környezetvédelmi akciók,  

- Előadások, kiállítások,  

- Rendszeres természetjáró túrák,  

- A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,  

- Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, szennyvíztisztítóba, 

hulladékégetőbe. 

 

5.8.4 A környezeti nevelést szolgáló módszerek 
 

Az élmény-, tevékenységalapú módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának van jelentősége. 

- Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), 

- Projektek (savas eső mérése), 

- Riport (kérdőíves felmérés), 

- Terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések, mérések, 

táborok, iskolakert,” iskolazöldítés”), 

- Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív hulladék-

gyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése, újságkészítése, 

kutatómunka), 

- Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások zeneművészet, 

népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése). 

 

 A környezeti nevelésében résztvevők köre: 

 

- Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok 

- Külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek, meteorológusok, művészek, intéz-

mények 

 

5.9 A bűnmegelőzés, kábítószerek és káros szenvedélyek elleni küzdelem 
 

A bűnmegelőzési rendszer olyan közösségi védelmi rendszer, amely az adott jogrendszer kerete-

in belül biztosítja a jogkövető többség életviszonyainak óvását a törvénysértő magatartások be-

következése ellen. 

A megelőzés eszközei mindazok a társadalmi és jogi eszközök, amelyek összhatásukban közvet-

lenül vagy közvetve alkalmasak a bűnözés okainak korlátozására, a sértetté vagy elkövetővé vá-

lás akadályozására. 
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Az iskola feladata a tanulók által adott jelzések felismerése, a viselkedési zavarok helyes értel-

mezése. 

 

5.9.1 A bűnmegelőzés módszerei 
- Megelőzésre nevelés 

  

- Felvilágosítás 

- Tanulói közösség tájékoztatása 

- Akarat edzése- „hogyan lehet neme mondani” 

- Esetfeldolgozások, vita, egyeztetések 

- Pozitív példák bemutatása, mintakövetés 

 

5.9.2 Az áldozattá válás megelőzése érdekében tett intézkedések 
 

Az országos bűnügyi statisztikai jelentések szerint tovább nő a fiatalkorú bűnözők száma, amely 

részben a családi nevelés hiánya, részben pedig az emberi kapcsolatok, a jövőkép hiányának kö-

vetkezménye. A tanulók egy része elidegenedik családjuktól, értékrendjük bizonytalanná válik. 

Iskolánkban is előfordulhatnak tanulási problémákkal küzdő tanulók, akik felelőtlenül nyúlnak 

különböző élvezeti cikkekhez, nehezen alkalmazkodnak környezetükhöz. Ebben az értékzavar-

ban könnyen áldozatokká válhatnak tanulóink, ezért fontos feladat: 

- A helyes magatartásformák kialakítása 

- Az önismeret, önuralom fejlesztése 

- Szilárd értékrend kialakítása, fejlesztése 

- Problémák feltárásával a tanulók felvilágosítása 

- Szemléletformálás –eset bemutatással 

 

5.9.3 Az erőszakmentes konfliktuskezelés 
 

A konfliktusok az emberi kapcsolatok és a mindennapi életünk velejárói. A megértés, a szeretet 

hiánya miatt csökkent az emberek tűrőképessége, ezért jóval gyakrabban kerülnek konfliktus-

helyzetbe a kompromisszumos megoldások helyett. 

A tanulók naponta kerülnek konfliktushelyzetbe önmagukkal, társaikkal, családjukkal.  

A konfliktus lényegében értékek, szándékok, vélemények ütköztetése.  

 

5.9.3.1 A mindennapi nevelő-oktató munka része 

- Az őszinte, nyílt kommunikáció a felek között 

- Egymás meghallgatása, megértése 

- Akarat és szándék az együttműködésre 

- Mások megbecsülése, véleményének elfogadása 

 

A tanulókkal el kell sajátíttatni különböző konfliktuskezelési technikákat, hogy felelősséget tud-

janak vállalni tetteikért, tudjanak választani a különböző viselkedésformák közül (vö. mentálhi-

giéné szakkör) 

 

5.9.3.2 A konfliktus megoldásának menete 

- Probléma(k) tisztázása 

- Okok feltárása 

- A konfliktusban érintettek meghallgatása 

- Következmények mérlegelése 

- Megoldási lehetőségek gyűjtése 
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- Legmegfelelőbb módszer kiválasztása a konfliktus megoldására 

- Meghatározott idő elteltével hatékonyság vizsgálata. 

 

6. A kollégium helye és szerepe a pedagógiai programban 
 

A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium olyan többcélú, közös igazgatású köz-

oktatási intézmény, amely együtt látja el az iskolai oktatási és kollégiumi nevelési feladatait. Az 

eddigiekben megfogalmazott pedagógiai program az intézmény egészére érvényes. 

A kollégiumi nevelés sajátos céljainak megfogalmazása miatt szükséges további, kizárólag a 

kollégium munkájára jellemző kiegészítő feladatok rögzítése. 

 

6.1 A kollégium nevelési alapelvei, célkitűzései   
A bentlakásos intézmény sajátos eszközeivel a diákok harmonikus és egészséges lelki, szellemi, 

testi fejlődésének, tanulmányi munkájának, az életpályára való felkészítésnek segítése, személyi-

ségének kibontakoztatása a katolikus hit és erkölcs szellemében „A kollégiumi nevelés országos 

alapprogramjában” meghatározott elvek és szempontok szerint.  

 

„A kollégiumi nevelés országos alapprogramjában” meghatározott elvek és szempontok intéz-

ményünk gyakorlatában a következő részletekben igényelnek nagyobb figyelmet: 

 diákjaink személyes hitének megőrzése és további mélyítése 

 a tanulmányi munka színvonalának emelése, 

 a hátrányos tanulókkal, valamint a 7 -8. osztályos kisgimnazistákkal való fokozott egyéni 

törődés, 

 nagyobb figyelem a tehetséges tanulókra, képességeik fejlesztése, 

 a szociális viselkedés szabályainak mélyrehatóbb elsajátíttatása, 

 a művelődési egyenlőtlenségek csökkentése, 

 a szabadidő tartalmasabb eltöltése, 

 környezetünk gondosabb védelme, ápolása, 

 a társadalmi beilleszkedés hatékonyabb elősegítése. 

 

6.2.1Énkép, önismeret. (Szociális képességek, a szociális és állampolgári kompe-

tencia fejlesztése.) 
Cél: 

 önismereten és önértékelésen alapuló önfejlesztési képesség kialakítása (napi, rendszeres 

lelkiismeretvizsgálat, hálaadás) 

 önálló életvezetéshez szükséges ismeretek megismerése gyakorlása (folyamatos, életkor-

hoz kötött feladatrendszer) 

 a világ egészére vonatkozó ismeretek elsajátítása (a lexikális tudás életszerűvé tétele) 

 közösségi szokások és minták közvetítése a szociális és kommunikációs készségek fej-

lesztésével (empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vita-

kultúra, szervezőkészség) 

 az alapvetően elfogadott társadalmi értékek és normák közvetítése, a tanulók személyisé-

gébe való beépülés elősegítése,  

 a kollégiumi érték- és szokásrendszer kialakítása,  

 a családi életre nevelés elősegítése,  

 a diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása.   
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Fejlesztési területek:  

 a személyiség erős és gyenge oldalainak a tudatosítása, önvizsgálat, önelemzés,  

 a személyiség érdeklődésére és egyéniségére épülő életprogram megtervezése,  

 közéleti szereplésre való felkészítés, az egyéni ügyek önálló intézésének segítése,  

 a természet és a társadalom életének megismerése, azokhoz való pozitív viszonyulás erő-

sítése.  

 jól átlátható viselkedésszabályok kialakítása, és azok betartásának kontrollja, illemtani 

ismeretek a gyakorlatban, 

 erkölcsi kategóriák és normák tudatosítása (lelkiismeret, becsület),  

 a csoporthoz és a kollégiumi közösséghez való tartozás érzésének erősítése, hagyomány-

ápolás,  

 személyes példamutatás a pozitív értékek közvetítésében, 

 a segítőkészség és az együttműködési képesség fejlesztése,  

 kulturált társas kapcsolatok kialakítása,  

 az érdekérvényesítő képesség és vitakultúra fejlesztése.  

 

Elsődleges feladat a kollégiumunkba kerülő diákok szocializációja. A nevelőtanárok segítik a 

csoportjukba kerülő tanulók beilleszkedését, a kollégisták egymás közötti kapcsolatrendszerének 

kialakulását.  

Különösen nagy figyelmet igényelnek az alulszocializált, normaszegő, beilleszkedési zavarokkal 

küzdő gyerekek, akik rossz családi körülmények közül érkeznek, s értékrendjük alakításához 

szükséges a legmegfelelőbb megoldási módok, módszerek tanulmányozása és alkalmazása. 

 

6.2.2 A tanulási es gondolkodási kultúra fejlesztése. (A hatékony, önálló tanulás, 

a digitális kompetencia, a matematikai kompetencia fejlesztése.) 
Cél:  

 a folyamatos tanulás szükségességének tudatosítása,  

 a tanulási kedv fejlesztése a tanulás belső igényként való megjelenése (motiváció) érde-

kében, 

 a helyes tanulási módszerek elsajátítása,  

 az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása,  

 a reális önismeret elősegítése,  

 a képességnek megfelelő tanulmányi eredmény elérése.  

 

Fejlesztési területek: 

 a tanulási feltételek biztosítása (szilencium, állandó nevelőtanári jelenlét, ),  

 tanulási terv készítése, a tanulási sorrend megállapítása, időterv készítése,  

 a szóbeli tanulás menetének kialakítása (az órai anyag felidézése, a szóbeli anyag megta-

nulása, ismétlés, leckemondás),  

 az írásbeli feladatok megoldási menetének elsajátítása (a feladat megértése, adatkiírás, 

összefüggések keresése, a műveletek keresése, ellenőrzés).  

A kötelező tanulási idő alatt a diákok nem foglalkozhatnak más tevékenységgel (tv-nézés, zene-

hallgatás stb.), tisztelniük kell a tanulási időt és társaikat, akik ezt betartják 

 

6.2.3 Felzárkóztatás. Tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció 

segítése 
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Cél:  

 a tanulók képességeinek megismerése, 

 a tanulásban elmaradt tanulókat segítése, annak esélyét biztosítani, hogy az iskolában 

eredményesen végezzék tanulmányaikat, 

 a kollégium prefektusai segítséget nyújtanak a tanulók közötti műveltségi, képességbeli, 

felkészültségi, neveltségi lemaradások csökkentésében, 

 a tehetséges tanulókat képességei kibontakoztatásában, tudásuk bővítésében segítség, 

 figyelem a kollégiumi élet színes, tevékenységközpontú szervezésével a diákok alkotóké-

pességének megnyilvánulására, a tehetségek kibontakoztatására, a diákok helyes önértéke-

lését erősítő sikerélményekre  

 az egyes szakmák, hivatások megismertetése, a pályaválasztás, illetve a választott életpá-

lyára való felkészülés segítése. 

 

Fejlesztési területek: 

 a helyileg szokásos tanulási rend megismertetése, 

 a helyes időbeosztás kialakítása, 

 tájékozódás a tanulók egyéni célkitűzéseiről, a szülők elvárásairól, 

 az érdeklődési irányok támogatása, az egyéni ambíciók kibontakoztatása, 

 a helyes önismeret, az önbecsülés és az önbizalom erősítése, 

 a továbbtanulási lehetőségek megismertetése, a reális pályaválasztás segítése, 

 a szóbeli előadókészség fejlesztése, 

 önképzési terv készítése, 

 a vizsgákra, érettségire való pszichés felkészítés, 

 a végzős tanulók felvételi eredményének visszacsatolás, pályakövetés. 

 

6.2.4 Kulturált életmódra nevelés. Szuverén világkép kialakulásának segítése 
 

vö. 4.1.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

6.2.5 Az egészséges életmód, környezet-tudatos magatartás kialakításának segíté-

se 

vö. 4.1.3.9, valamint, 4.2.3, valamint 5.8 és az Egészségnevelési Program 

Cél:  

 az egészséges életmód iránti igény, és az ehhez kapcsolódó szokásrendszer kialakítása,  

 a testi képességek fejlesztése és folyamatos karbantartása, 

 a szenvedélybetegségek elkerülésének elősegítése és önpusztító hatásainak a tudatosítása,  

 a szabadidős tevékenységek kultúrájának fejlesztése,  

 életmód mintaként szolgáló belső kollégiumi élet megteremtése (mindennapi szobatakarí-

tás, mosás, vasalás, az egészséges öltözködés, a kulturált étkezés, a környezet tisztasága, 

a testápolás, a rendszeretet kialakításával belső igénnyé váljon) 

 

Fejlesztési területek:  

 személyes motívumok fejlesztése  

 személyes képességek fejlesztése  
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 önismeret, stresszoldás, stresszkezelés  

 kulturális programok szervezése, hagyományápolás  

 a mindennapi sportolás lehetőségeinek a biztosítása, sportprogramok, versenyek szerve-

zése.  

 

6.2.6 Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése 

Cél:  

 a gazdálkodás mibenlétének tudatosítása  

 a takarékos gondolkodás és a folytonos döntések meghozatalának kényszere 

 a marketing piaci szerepének felismerése. 

 a piaci mechanizmus: a kereslet és kínálat egymásra hatásának ismerete 

 a pénzről szerzett korábbi ismeretek rendszerezése, a változások mozgatórugóinak, a mai 

pénz lényegének, funkcióinak megértetése 

 a devizapiaci változásoknak az árfolyamra és a szereplők döntéseire, saját életére gyako-

rolt hatásának felismertetése 

 a bankok világa 

 

Fejlesztési területek: 

 a tapasztalatok rendszerezése az infláció mértékével, kiváltó okaival összefüggésben 

 az infláció gazdasági szereplőkre gyakorolt hatásának egyre önállóbb értékelése 

 költségvetés-készítés 

 tudatos fogyasztói magatartás erősítése 

 a megtakarítás és a hitelfelvétel értelmezése 

 megtakarítás, öngondoskodás, profit, kockázatvállalás, beruházás, versenytárs, szállító, 

vevő 

 kincstárjegy, államkötvény, szja, áfa, tao, jövedéki adó, helyi adó, szociális hozzájárulási 

adó, adómorál, állampolgári felelősség 

6.2.7 Vallási nevelés 

A vallási élet megismertetését és gyakorlatát a kollégium éves programja rögzíti. 

Cél:  

 az eltérő szintű és hagyományú vallási közösségekből érkezők tapintattal való fölkarolása 

és segítése a beilleszkedésben (hittanórák, a beavató szentségek felvétele) 

 a keresztény erkölcsi értékrend napi gyakorlata (öltözködés, viselkedés, társas kapcsola-

tok, szórakozás…). 

 az egyházi év ünnepeinek közös ünneplése 

vö. még 4.1.3.8 

 

6.2 A kollégiumi tevékenység szerkezete 
 

A kollégiumi nevelés során a tanulói tevékenységeket csoportos és egyéni, kötelező, nem kötele-

ző és választható foglalkozások keretében szervezzük meg attól függően, hogy mi a foglalkozá-

sok célja, jellege. 

 

6.2.1 Kötelező kollégiumi foglalkozás 
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A kötelező foglalkozások a következő órarendi beosztás szerint éves keretben a szombati prefek-

tusi órák tananyagát jelentik. 

 

Témakör 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Tanulás 3 3 4 3 3 1 

Énkép, önismeret. Pályaorientáció 3 3 3 3 4 3 

Európai azonosságtudat.  

Egyetemes kultúra 

3 3 3 3 2 4 

Környezettudatosság 2 2 2 2 2 2 

Testi és lelki egészség 4 4 4 4 4 4 

Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív 

állampolgárságra, demokráciára neve-

lés. Gazdasági nevelés. 

3 3 3 3 3 3 

Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság 4 4 3 4 4 3 

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

 

A kollégiumi foglalkozások az éves tanulói foglalkozási terv szerint történnek. 

 

6.2.1.1 Tanulás 

A kollégiumba érkező tanulók jellemzően sok iskolából, különböző méretű és társadalmi össze-

tételű településről, eltérő családi környezetből jönnek. Attitűdjeik, életviteli és tanulási módsze-

reik és tanulásuk hatékonysága is eltérő. Mivel a tanuláshoz tartozó képességek legtöbb összete-

vője tanítható, a rendszeres tanulás módszertani foglalkozások eredményeképpen a tanulók szert 

tesznek a tanulás szervezésében a fokozatos önállóságra, a sorrendiség felállítására. 

A kollégiumi tanulás módszertani foglalkozások közvetlenül az iskolai órákra való felkészülést, 

az iskolai tanulás hatékonyságának növelését, de távlatosan a sikeres pályaválasztást, a világban 

való eredményesebb tájékozódást szolgálják. Segítik a kollégistákat abban, hogy idejüket, 

erejüket jól be tudják osztani, szervezni tudják kollégiumi életüket, hatékony, célszerű, 

feladataikhoz, életrendjükhöz igazodó fontossági sorrendet tudjanak felállítani tevékenységeik és 

a tanulnivalók között. Elősegítik, hogy a kollégisták kialakítsák magukban annak tudatát, hogy a 

rendszeres és folyamatos készülés, a gyakorlás, alapja az iskolai sikernek, ugyanakkor előkészít 

a továbbtanulás bármely irányára, valamint a felnőtt életre. Kialakítják az önálló tanulás, a 

közösségben való tanulás módszereit, felkészítenek az önművelésre és önnevelésre. 

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak a fejlesztése a kollégiumban magába foglalja 

az egyénhez igazodó korszerű tanulási stratégiák, módszerek, eljárások kiépítését, az értő olvasás 

fejlesztését, ideértve a képi olvasás és a digitális olvasás képességeit, az emlékezet erősítését, a 

célszerű tudás kialakításához szükséges módszerek kialakítását, az önnevelés igényének 

kialakítását, az életen át tartó tanuláskihívásának, gondolatának elfogadását. 

A tanulás módszertani foglalkozások hozzájárulnak az önművelés igényének fejlesztéséhez, 

kibontakoztatásához, az önálló ismeretszerzéshez kötődő pozitív attitűd kialakításához, az iskolai 

és iskolán kívüli tanulás jelentőségének felismeréséhez. A foglalkozások elősegítik, hogy a 

tanulók tudásuknak megfelelő szinten tudjanak és akarjanak teljesíteni, e tudást kívánják 

továbbfejleszteni. 

6.2.1.1.1 Fejlesztési követelmények 7-8. évfolyam 

 Ismerje meg - és előbb tanári segítséggel, majd önállóan - alkalmazza a kollégiumi tanu-

lás folyamatában használatos, az életkori sajátosságaihoz igazodó, egyénre, csoportra 

szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. 
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 Tudjon a tanulnivalók között - képességeivel, érdeklődésével, pályaképével, illetve az 

objektív követelményekkel egyaránt harmonizáló - fontossági sorrendet felállítani. 

 Tudja - segítséggel - szervezni az idejét, a tevékenységeit. 

 Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanu-

lási technikákat. Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern esz-

közöket. 

 Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, és fogadja el a könyvtárban való 

viselkedés normáit. 

 Tudja igénybe venni az iskolai könyvtár, a digitális információhordozók által biztosított 

szolgáltatásokat. 

 Tudja megkülönböztetni az alapvető dokumentumfajtákat. 

 Legyen képes ismereteket meríteni nyomtatott és audiovizuális dokumentumokból, vala-

mint az Internetről, tömegkommunikációs műsorokból. 

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

ban beszámolni. Legyen képes munkáját értékelni. 

Időkeret: 

7.  8. 

 3 óra  3 óra 

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

Tanulási módszerek  

elsajátítása és alkalmazása 

Tanulási módszerek a kollégiumban. Egyéni tanulás. Tanulás közös-

ségben. Segítő tanulás. Ellenőrzött tanulás. 

Különböző tanulási technikák, módszerek (pl. jegyzetkészítés, szö-

vegolvasás, szövegírás, lényegkiemelés), tanulási stratégiák megisme-

rése, felismerése saját tanulási stratégiájának megismerése és elsajátí-

tása.  

A módszerek alkalmazása tantárgy- és helyzet-specifikusan. 

A tanulás egyéb feltételei (időterv, taneszközök, motiváltság, tanulási 

sorrend stb.). 

A feltételek fontossága, kipróbálása a gyakorlatban, egyéni sajátossá-

gok megbeszélése. 

Könyvtárhasználat,  

Könyvtárhasználati isme-

retek. 

Dokumentumismeret 

Képi jelek, ikonok, diagramok olvasása. 

Dokumentumismeret, nyomtatott dokumentumok ismerete és alkalma-

zása. 

Tájékozódás a könyvtárban (segédkönyvek, katalógus, kézikönyvtár). 

Az ismeretek elsajátítása és a készségek kialakítása feladatok segítsé-

gével a gyakorlatban. 

A szellemi munka technikái. 

Különböző témák feldolgozása egyes könyvtári segédeszközök és do-

kumentumok segítségével (könyvek, folyóiratok, videó, CD-ROM, 

Internet stb.). 

  

  

6.2.1.1.2 Fejlesztési követelmények 9-12. évfolyam 

 Ismerje meg és alkalmazza a kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori sa-

játosságokat figyelembe vevő, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, 

módszereket. 
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 Tudjon a tanulnivalók között fontossági sorrendet felállítani. 

 Tudja - segítséggel - szervezni az idejét, a tevékenységeit. 

 Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanulá-

si technikákat. Tanulja meg a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek, mondanivalók szabatos 

szóbeli és írásbeli megfogalmazását. Váljon képessé arra, hogy az iskolai ellenőrzés és ér-

tékelés során eredményesen tudjon teljesíteni. 

 Gyakorolja a szakmatanulásra, a továbbtanulásra, a való életre felkészítő technikákat, 

módszereket. Tudjon szelektálni az információk rendszerében. 

 Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket. 

 Használja rendszeresen a könyvtárat, és igényelje szolgáltatásait. 

 Iskolai feladataihoz és egyéni problémái megoldásához tudja kiválasztani a szükséges do-

kumentumtípust és legyen képes gyakorlati felhasználására. 

 Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett információkat, és szóban 

vagy írásban számoljon be a megoldásokról. 

 Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszerei és önművelési 

szokásai. 

 Szerezzen tapasztalatokat a legújabb technológiákon, így az Információs és Kommuniká-

ciós Technológiákon (IKT) alapuló információhordozók használatában, alkalmazza azo-

kat. 

Időkeret: 

 9.  10.  11.  12. 

 4 óra  3 óra  3 óra  1 óra 

 

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Tanulási módszerek  

elsajátítása és al-

kalmazása 

A kollégiumi tanulás jellemzői. Különböző tanulási módszerek a 

kollégiumban. Tanulószobai tanulás. Egyéni tanulás. Segítő tanulás. 

Az eredményes tanulás. Tanulás a közösségben. Kooperatív tanulás 

projekt. A módszerek alkalmazása tantárgy- és helyzet-

specifikusan. 

A tanulási szokások tudatos alakítása, korrekciója. Gondolkodás. 

Emlékezetfejlesztés. Koncentráció. Ismétlés. Gyakorlás. Kreatív 

írás. Olvasásfejlesztés. Szövegértés-fejlesztés. Beszédművelés. 

Ismeretek ellenőrzése. 

Tantárgyak fontossági sorrendje a tanuló számára. 

A felkészülés módszerei az iskolai feladatok teljesítésére. 

A tanulás motiváltságának felmérése, alakítása. Az önművelés igé-

nyének kialakítása. Sajátos érdeklődésnek megfelelő tanulási telje-

sítmény (prezentáció, kiselőadás, internet-közlemény, kollégiumi 

újság, kollégiumi rádió stb.) 

A szakmai és érettségi vizsgák főbb szabályai, követelményei, a 

szakmai vizsgákra, az érettségire való felkészülés módszerei. 

A felsőoktatási felvételi eljárás szabályai, követelményei, a felké-

szülés módszerei. 

A követelmények megismerése, a módszerek (tételvázlat, tételkifej-

tés, teszt- és esszéfeladatok, szóbeli feleletek stb.) gyakorlása való-

ság-közeli szituációkban. 

 Könyvtárhasználat, 

 dokumentumismeret 

 Az eddig megszerzett könyvtári ismeretek rendszerezése a tanulók 

aktuális érdeklődéséhez igazodva. 
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Gyakorlatok a könyvtárhasználatban, önálló egyéni munkák (kis-

előadás, házi dolgozat, érettségi és felvételi feladatok) kidolgozása. 

A különböző dokumentumfajták (könyv, sajtótermékek, audiovizu-

ális dokumentumok, digitális adathordozók) szerepe a szaktárgyi 

ismeretszerzésben, valamint a köznapi élet egyéb területein. 

Dokumentumfajták felhasználása a gyakorlatban. 

Az információfeldolgozás fázisainak (anyaggyűjtés, rendszerezés, 

értékelés, közlés) technikáinak (irodalomjegyzék, jegyzetelés, cédu-

lázás, vázlat) módszereinek és etikai szabályainak elsajátítása a 

gyakorlat segítségével. 

 Informatikai és 

számítástechnikai 

ismeretek 

 Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása, felhaszná-

lása a kollégiumban. Internethasználat. Multimédia. ECDL vizsgára 

való felkészüléshez segítés, gyakorlás. 

IKT technológiák. 

 Könyvtári informa-

tika 

 Könyvtártípusok. Dokumentumfajták. Katalógustípusok. 

Önálló kutatás megfelelő információhordozók kiválasztásával. 

 

 

6.2.1.2. Énkép, önismeret. Pályaorientáció 

A 7-8. osztályos és középfokú iskolai korosztály érzékeny minden őt érő érzelmi és mentális 

hatásra. E hatások feldolgozásában a kollégistának a család helyett vagy 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 önismereti foglalkozások célja a kollégista személyiségének, jellemének, aktuális 

pszichés állapotának megismerése és fejlesztése egyénileg és csoportban. 

A pszichés történések tudatosítása, önmaguk mélyebb ismerete elősegíti az alkalmazkodást, 

beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környezetükben, felkészít a 

konfliktusok megoldására, az önbizalom, az önértékelés, a pályakép felépítésére, az 

önmenedzselés megalapozására. 

Az önismeret és egyéni fejlesztés mellett fontos az egyéni és közösségi motívumok, a 

célrendszer és értékrend megismerése, alakítása, a kollégista társadalmi orientálódásban való 

segítése, az egyéni törekvések és közösségi érdekek, lehetőségek egyeztetése, az érdekvédelmi és 

érdekegyeztetési technikák gyakorlása is. Mindezzel elsősorban a fiatalok önismeretének és 

erkölcsiségének alakulásához járul hozzá a kollégium. 

Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe integrálni az elsajátított tudást, készségeket, 

a tanulást segítő attitűdjüket, motívumaikat a nevelés egész folyamatában gondoskodni kell arról 

is, hogy kompetensnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. 

A pályaorientáció a felnőtt lét szerepeire való felkészítés egyik fontos eleme. Célja, hogy segítse 

a tanulók kívánatos és lehetséges további iskola- és pályaválasztását az önismeret, a pályaismeret 

és a társadalmi kihívások, a gazdasági helyzet tükrében. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy 

életük során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. A kollégiumnak lehetőségeihez képest 

átfogó képet kell nyújtania a munka világáról, és olyan tevékenységeket kell felkínálnia, 

amelyek alkalmat adnak arra, hogy a tanulók képességeiket kipróbálhassák. 

6.2.1.2.1 Fejlesztési követelmények 7-8. évfolyam 

 Ismerje meg a személyiség jellemzőit, az ember tulajdonságait, tudatosítsa, hogy a csalá-

di, az iskolai, a kollégiumi közösség milyen teljesítményeket, jellemzőket vár el tőle, mi-

képp egyeztethetők össze az eltérő szereplők által közvetített elvárások. 
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 Törekedjen önmaga tulajdonságainak, képességeinek megismerésére, fejlesztésére. 

 Tudja, mit tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért, kollégiumáért. 

 Felelősen teljesítse kollégiumi és iskolai megbízatásait. 

 Értse, miért van szükség az alapvető magatartási szabályok megtartására. 

 Törekedjen a konfliktusok vesztes nélküli megoldására, kerülje az agressziót. 

 Legyen nyitott az értékek felismerésére és elfogadására, tolerálja mások értékeit. 

 Tudatosuljon a tanulóban a pálya és a személyiség megfelelésének jelentősége. 

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

Időkeret:  

7.  8. 

 3 óra  3 óra 

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Ki vagyok én? Önismereti kompetenciák fejlesztése. 

Az ember személyiségjellemzői, szomatikus, mentális és pszichés tulaj-

donságai. 

A személyiségprofil összetevői, tartalmai. 

Értelmi képességeink (adottságok, tanulás, gondolkodás, intelligencia, 

kreativitás). 

Érzelmeink és indulataink (félelem, harag, agresszió, részvét, öröm, sze-

retet, empátia, tolerancia). 

Belső mozgatóerőink (élettani, biztonsági, értelmi szükségletek, a szere-

tet és a megbecsülés szükséglete, a szépség, a rend és az önmegvalósítás 

iránti igény). 

- Történetek értelmezése, beszélgetések másokról (irodalmi és művésze-

ti példák) és önmagunkról. 

- A lelki folyamatok megfigyelése és megjelenítése szóban, írásban. 

 Az egyén és a társada-

lom 

Az egyén helye a társadalomban. Egyén, család, közösség. 

A konfliktuskezelés és lehetőségei. 

Az érzelmek, az érzelmek szerepe. 

A motiváció és az értékrend. 

 Pályaorientáció A képességek (pl. nyelvi kifejezőkészség, számolási képesség, kéz-

ügyesség, fizikai teherbírás, ötletgazdagság, kapcsolatteremtési képes-

ség) meghatározása, felismerése. 

A különböző képességek meghatározása és megismerése különféle eljá-

rások (vizsgálati módszerek) és szituációk segítségével. 

Érdeklődési területek ismerete. 

Az érdeklődés szerepe a pályaválasztásban. 

6.2.1.2.2 Fejlesztési követelmények 9-12. évfolyam 

 Ismerje az emberi tulajdonságokat, tudja mérlegelni, elemezni döntéseit. 

 Legyen képes bemutatni néhány fontosabb vállalt, illetve elutasított erkölcsi felfogást, va-

lamint tudjon érvelni ellenük vagy mellettük. 

 Ismerje az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonásokat és 

erényeket. 

 Legyen tudatában a gondosan kiválasztott és mély kapcsolatok értékének. 

 Legyen képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére. 
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 Legyen képes a másik ember, másik embercsoport személyiségének tiszteletére és megér-

tésére, a helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására. 

 Törekedjen a felelősségteljes nemi magatartás kialakítására, megőrzésére. 

 Tudjon érvelni saját meggyőződése mellett, legyen képes mások meggyőződését tiszte-

letben tartani. 

 Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, felismerni sa-

ját képességeit, és kipróbálni azokat a valóságban. 

 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. 

 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. 

Időkeret: 

 9.  10.  11.  12. 

 3 óra  3 óra  4 óra  3 óra 

  

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Ki vagyok én? Reális, pozitív, fejlesztésre kész énkép. Személyiségprofil. Szemé-

lyiségjellemzők. Jellem. Megjelenés. Magatartás. Viselkedés. 

Kapcsolatok (család, barátság, egyéb érzelmi kapcsolatok) és a 

kapcsolódás formái és módjai (pl. rokonszenv-ellenszenv, őszinte-

ség-hazugság, alkalmazkodás-önállóság, előítélet-nyitottság, gyáva-

ság-bátorság). 

 Az egyén és a társadalom Az emberi megnyilvánulások értelmezése és elemzése az életből és 

műalkotásokból vett példák segítségével. 

Értékek, értékrendek, erkölcsi tulajdonságok. 

Egymás mellett élő erkölcsi felfogások értékeinek felismerése, ér-

velés, vitatkozás ellenük vagy mellettük. 

Erkölcsi normák változásainak megismerése - gyűjtőmunka a 

könyvtárban, az interneten, csoportos kutató - és projektmunka so-

rán. 

 Pályaorientáció Az eredményes pályaválasztás pszichés összetevőinek feltárása 

(motiváció, érdeklődés, képességek, környezet stb.). 

Tájékozódás a pályaválasztás, pályaismeret dokumentumaiban, is-

meretforrásaiban, eligazodás a pályaválasztási alapfogalmakban. 

Az álláskeresés folyamata és technikái. 

A munkavállaló jogai, kötelességei. 

Azon technikák elsajátítása, amelyek megkönnyítik az álláskere-

sést, illetve erősítik a munkaerő-piaci alkupozíciót, dokumentumok 

megismerése, megalkotása és szituációk eljátszása segítségével. 

Hivatás és hivatástudat. Felkészülés az esetleges pályakorrekciókra. 

Az egész életen át tartó tanulás fogalma, fontosságának felismerése. 

 

6.2.1.3 Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra 
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A foglalkozások segítik a diákokat abban, hogy szabadon gondolkodó és a korszerű nemzeti 

hovatartozást vállaló, de az európai hagyományokat is ápoló, öntudatos polgárrá váljanak. 

Más népek és nemzetek, etnikumok kultúrájának megismerésén keresztül elsajátítják a 

humanista és globális szemlélet- és gondolkodásmódot, erősödik európai identitástudatuk. 

Megismerik, mit jelent magyarnak lenni, mint európai, és európaiként magyarnak lenni. 

A tanulók megismerik az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású eredményeit, az 

embereket veszélyeztető kihívásokat. Nyitottá és megértővé válnak a különböző szokások, 

életmódok kultúrák, vallások iránt. Információkat szereznek az emberiséget foglalkoztató közös, 

globális problémákról, elköteleződnek a fenntartható fejlődés, a prevenció pártján. 

A kollégisták személyes élményeik, egyéni és/vagy csoportos alkotófolyamat, befogadás során 

találkozzanak esztétikai értékekkel, legyenek képesek átélni a művészeti alkotások által 

közvetített érzelmeket, indulatokat, gondolatokat. Formálódik a műalkotások megismerése által 

tárgy- és környezetkultúrájuk, fejlődjön véleményalkotó képességük. 

Az alkotóhelyzetek biztosításával ösztönözzük a tanulókat személyes elképzeléseik kifejezésére 

a művészi kommunikáció segítségével. Lehetővé tesszük a tehetséges kollégiumi tanulók 

számára alkotások (irodalmi, képzőművészeti, nép- és iparművészeti, fotó, film, internetes 

objektiváció, blog, weboldal) készítését, produkciók (zenei, tánc és dráma, egyéb színpadi 

előadó-művészet) létrehozását és bemutatását. A művészi kifejezés által nyitottságra, 

toleranciára, az értékek élményeken és belátáson alapuló megbecsülésére  nevelünk. 

Ösztönözzük a tanulókban a bátor, találékony gondolkodást, új kérdések felvetését, az ötletes, 

eredeti kifejezésmódokat, értelmezéseket. Támogatjuk a mindennapi tevékenységek során az 

esztétikus, harmonikus tárgyak, eszközök, anyagok választását. Segítjük az egyéni ízlés 

alakulását. Példát mutatunk a szélsőségektől tartózkodó, divatos testkultúrára, öltözködésre, 

ízléses, igényes belső és külső téralakításra, lakberendezésre, tárgyhasználatra. 

A művészi kommunikáció különböző formái mellett a gondolatok kifejezésének, közlésének 

egyéb eszközeit is megtanulják alkalmazni, s az hozzáférhető a tanulók számára. Külön 

figyelmet fordítunk a könyvtár és információs forrásközpont céltudatos használatára való 

felkészítésre, az önművelés támogatására. Váljon a műveltség életvitelüket meghatározó erkölcsi 

értékké számukra. 

A fejlesztés során a tanulók megismerik az európai kulturális hagyományokat és örökségeket, 

elfogadják és tiszteletben tartják az egyetemes emberi jogokat, más népek nemzeti érzéseit, 

kultúráját. Érzékennyé, nyitottá válnak a globális problémák iránt. 

6.2.1.3.1. Fejlesztési követelmények 7-8. évfolyam 

 Ismerje meg a kollégista az Európai Unió történetét, a főbb európai kulturális hagyomá-

nyokat. Legyenek nyitottak az Európán kívüli más kultúrák iránt is. 

 Kapcsolódjon be a kollégiumi kulturális és művészeti tevékenységekbe. 

 Váljon egyre tudatosabbá, gazdagabbá a művészetről, az esztétikai élményről való gon-

dolkodása. Ismerje fel az alapvető (irodalom, dráma, tánc, bábjáték, képzőművészet, de-

sign, zene, film) művészeti ágakat. Ismerkedjen a különböző művészeti ágak alkotásaival, 

ismerje azok legfontosabb kifejező eszközeit. Legyen érdeklődő és nyitott a különböző 

korok stílusai és kifejezőeszközei iránt, keresse bennük a mának szóló üzenetet, s egyre 

jobban értse a keletkezés korának sajátosságait. 

 Alakítson véleményt művészeti alkotásokról. Válasszon ízlésének megfelelően, egyre tu-

datosabban a rendelkezésére álló tárgyak, anyagok eszközök között, törekedjék környeze-

tében a tárgyak, terek, színek, formák harmóniájának megteremtésére. 
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 Tehetségéhez és alkotókészségéhez mérten vegyen részt valamilyen alkotókör munkájá-

ban, egyéni vagy közös produkcióban. 

 Vegyen részt a kollégium diákhagyományainak ápolásában, fejlesztésében. 

 Alakuljon ki igénye az érdeklődésének megfelelő ismeretek önálló bővítésére. 

 Tegyen kísérletet a világban történt események megértésére. Ismerje a könyvtár működé-

sének a céljait. Ismerje a könyvtárban követendő viselkedési normákat. Tudja kezelni az 

egyszerű katalógusrendszert, ismerje és használja a könyvtár nyújtotta lehetőségeket. 

Időkeret:  

7.  8. 

 3 óra  3 óra 

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Európaiság  Az európai kulturális hagyományok. 

Mit jelent európainak lenni? 

Az Európai Unió kialakulása 

Az Európai Unió tagállamai 

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz 

 Mindennapok művészete Mi a szép? Miért tetszik? Mi a divatos? Mi az ízléses? Mi a művészi? 

Ismerkedés környezetünk használati tárgyaival, műalkotásaival. 

Beszélgetés, vélemények megfogalmazása, vita. 

Szabadidő tervezés műsorfüzet segítségével. 

Zenehallgatás. Tárlat-, kiállítás-, múzeumlátogatás. Színház-, báb-

színház-, cirkusz-, koncertlátogatás. 

 Az alkotás öröme A kollégium külső és belső terei. 

Tervezés, modellezés. 

Ritmizálás, éneklés, zenélés. 

Részvétel közös produkciókban. 

Irodalmi alkotás. 

Saját médiatermékek (pl. újság, faliújság, plakát, rádió- és fotóriport, 

videofilm, internetes honlap) előállítása. 

Egyszerű dramatikus eszközök készítése, használata, drámamódok 

alkalmazása, közös dramatikus produkciók. 

Képzőművészeti alkotás. 

Kiállítás, előadás, tárlat létrehozása. 

A kollégiumi hagyományok. 

A követésre méltó diákhagyományokhoz kapcsolódó rítusok, szertar-

tások, ünnepek lebonyolítása. 

 A műveltség értéke A magyar és az egyetemes kultúrtörténet értékeinek megismerése. 

Alkotóköri, önképzőköri munka. 

Ismeretterjesztő előadások, bemutatók szervezése, azokon való rész-

vétel. 

Találkozás a kultúra hazai, illetve a településen élő jeles képviselői-

vel. Műveltségi játékok, vetélkedők. 

Tematikus vetélkedők, pályázatok. 

Diáklevelezés 

 A gondolatok közlése Napi szintű tájékozódás és beszélgetés a világban történtekről. 

Hírközlő média figyelése. 

Megbeszélés, véleménycsere. 
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A könyvtárkultúra ismerete. 

A szoros abc megismerése. 

Egyszerű katalógusok használata. 

Ismerkedés a közkönyvtár által nyújtott lehetőségekkel. 

 Informatikai ismeretek 

gyakorlati alkalmazása 

Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása, felhasználá-

sa. 

6.2.1.3.2. Fejlesztési követelmények 9-12. évfolyam 

 Szerezzen ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, in-

tézményrendszeréről, az uniós politikáról. Ismerje hazánknak az Európai Unióban betöl-

tött szerepét, politikai, gazdasági szerepvállalását, lehetőségeit, az egységes európai fel-

sőoktatási térség jelentőségét, a nemzetközi diákcserék szervezeteit (Erasmus, Socrates) 

 Ismerkedjen meg érdeklődésének megfelelően minél több műalkotással, váljék nyitottá a 

különböző kifejezésmódok iránt, ossza meg élményeit kortársaival. 

 Szerezzen művészi élményeket, és tapasztalja meg az esztétikus alkotásokban és produk-

ciókban rejlő örömöket. Készüljön fel a katartikus élmény érzelmi és szellemi fogadásá-

ra. Értse a művészetek sajátos kommunikációs nyelvét. Alakítsa ki saját ízlését, önálló 

véleményét az egyes alkotásokról. 

 Vegyen részt érdeklődésének megfelelő művészeti tevékenységben. Legyen nyitott a 

kulturális és művészeti élmények befogadására. 

 Ismerkedjék népi kultúránkkal, a népművészettel, a hazánkban élő kisebbségek és mig-

ráns csoportok néphagyományaival. 

 Lehetőségei szerint keressen kapcsolatot kortársalkotókkal, alkotó kortársakkal. 

 Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása és felhasználói alkalmazása a kol-

légiumban. Ismerje a felhasználás szabályait, a szerzői jog fogalmát. 

 Fejlessze idegennyelv-tudását, lehetőség szerint olvasson idegen nyelven írott informáci-

ós anyagokat. 

 Ismerje meg azokat a (pl. munkavállalási) lehetőségeket az unión belül, amelyek fonto-

sak lehetnek további életpályájára nézve. 

Időkeret: 

 9.  10.  11.  12. 

 3 óra  3 óra  2 óra  4 óra 

  

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Európaiság Az Európai Unió működése, alkotmánya, a működés főbb szabályai, 

Magyarországnak az Európai Unióban betöltött szerepe, lehetőségei, a 

csatlakozás hatásai és a tagsággal összefüggő lehetséges kihívások, 

A csatlakozás hatásai az egyén szempontjából, lehetőségek és kihívá-

sok az életpálya alakításában. 

Külföldi kapcsolatfelvétel  

Idegennyelv-tanulás 

 Mindennapok művészete A művészet és a valóság. 

A művészi ábrázolásmód formája. 

Az egyéni ízlés, a közízlés és a művészi ízlés. Az esztétikum. 

Előítélet, tetszés. Divatok, hóbortok. 

Ismerkedés a művészet sajátos kommunikációs formáival és csatornái-

val. 

Beszélgetés, vélemények megfogalmazása, vita. Műelemzés, kritika 
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megbeszélése. 

A katartikus élmény jellemformáló ereje. A példa és minta. 

Kulturális események, rendezvények, produkciók során élmények 

megszerzése, megosztása társaikkal. Közízlés, csoportkultúrák, szub-

kultúrák, különös tekintettel az ifjúsági szubkultúrákra, egyéni ízlés. 

 Az alkotás öröme Harmónia és diszharmónia megkeresése és létrehozása a művészeti 

alkotásokban és a valós világban. 

Tudatos térformálás, lakberendezés. 

Művészi alkotások létrehozása. 

Alkotó hangulat biztosítása, alkotásra ösztönző helyek kialakítása. 

Tehetségnek megfelelő egyéni alkotások létrehozása és bemutatása. 

 Egyetemes műveltség A magyar és az egyetemes kultúra kimagasló személyiségei. 

Európai kulturális hagyományok Ismeretterjesztő előadások, bemuta-

tók szervezése, azokon való részvétel. 

Találkozás a kultúra jeles képviselőivel. 

Korszerű kommunikációs eszközök használatával ismerkedés a világ 

kulturális életének eseményeivel, azokkal interaktív kapcsolatok kiala-

kítása. 

 

 

6.2.1.4 Környezettudatosság 

A kollégiumunkban folyó környezeti nevelés célja, hogy felkészítsen a fenntartható fejlődés 

fontosságának a felismerésére, a környezettel kapcsolatos harmonikus életvezetésre. 

A kollégium bemutatja a természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumát, az ember és 

környezete harmonikus kapcsolatának lehetőségeit, és törekedjen arra, hogy mindezt örömfor-

rásként élhessék át. Képessé kell tenni a kollégistákat a környezetet terhelő tevékenységek fel-

ismerésére, ezek csökkentésére, a környezeti problémák és konfliktusok kezelésére, lehetőség 

szerinti megoldására. Ehhez ökológiai alapokon nyugvó, tényszerű és alkalmazható ismere-

tekre van szükség. Ösztönözni kell a diákokat a környezet védelmére, arra, hogy tartózkodja-

nak környezetük káros terhelésétől, utasítsák el mindazt, ami környezetünk állapotát rontja. 

Egyértelművé kell tenni, hogy környezetünk használata életvezetésünk meghatározó része, a 

környezetünkkel való kapcsolatunk jelentősen befolyásolja közérzetünket, életünk kilátásait, 

minőségét. Törekedni kell a kollégista pozitív jövőképének kialakítására. 

A kollégium elősegíti a tanulók környezettudatos (környezetért felelős) szemléletének, maga-

tartásának kialakulását, melyet a környezettel való harmonikus együttélés megteremtésére va-

ló törekvés jellemez, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását, és a fenntartható fejlő-

dést. 

6.2.1.4.1. Fejlesztési követelmények 7-8. évfolyam 

 Váljon a kollégista érzékennyé környezete állapota iránt. Legyen képes a környezet sajá-

tosságainak megismerésére, vegye észre a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőt-

len folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e változásokat. 

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

harmonikus működését. Jöjjön létre benne késztetés környezete értékeinek megőrzésére. 

Fejlődjenek ki benne a harmonikus környezet iránti igények környezetkímélő életmódhoz 

szükséges szokások. Legyen mozgósítható a környezet védelmét célzó közös cselekvésre. 

Vegyen részt helyzetének megfelelő környezetvédelmi akcióban, s erről tudjon számot 

adni. 

Időkeret:  
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7.  8. 

 2 óra  2 óra 

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Környezetünk állapota A kollégium külső és belső környezete. 

Az élő környezet alakítása, védelme, növény-, kertgondozás, faülte-

tés, kedvtelésből tartott állatok gondozása, részvétel a vadon élő álla-

tok (pl. madarak, denevérek) védelmében. 

A kollégium működése és környezetvédelem. 

Környezetet feleslegesen terhelő tevékenységek (pl. termékek, anya-

gok pazarló felhasználása, energiafogyasztás). 

A hulladék kezelése. 

Vásárlási, fogyasztási szokásaink. 

Igények és szükségletek. 

Környezetbarát termékek. 

 Közös felelősségünk  Részvétel környezetvédő tevékenységekben (pl. parkosítás, környe-

zettakarítás, természeti és kulturális örökség védelme, gondozása 

szakember vezetésével). 

Közvetlen környezetünk állapota. 

Veszélytérkép-készítés. 

Hol vannak a településen problematikus, veszélyeztetett, szennyezett 

helyek, hol vannak értékes, védelemre, megőrzésre érdemes helyek, 

épületek. 

Kapcsolatok építése helyi környezetvédő, településvédő civil szerve-

zetekkel. 

6.2.1.4.2. Fejlesztési követelmények 9-12. évfolyam 

 Váljék a kollégista érzékennyé környezete állapota iránt, legyen képes annak változását 

elemi szinten értékelni. Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szeny-

nyező anyagokat, a környezetre 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. Legyen felkészülve arra, 

hogy érvelni tudjon a környezetvédő megoldások mellett. 

 Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése, utasítsa el a 

szándékos környezetrombolást. Készüljön fel a környezeti problémákkal összefüggő 

konfliktusok kezelésére, amelyek során váljon maga is kezdeményezővé. Tekintse köte-

lességének a környezet védelmét. 

Időkeret: 

 9.  10.  11.  12. 

 2 óra  2 óra  2 óra  2 óra 

  

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Környezetünk állapota Környezetünk változása. 

Hogyan változott a település? Milyen előnyök és hátrányok származtak 
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a környezeti változásokból? 

Hogyan változik környezetünk élővilága? 

Hogyan változott életünk minősége? Javulás és romlás mérlege. 

A Föld, mint globális rendszer. 

Hogyan keletkeznek globális környezeti problémák. Ki a felelős? Mit 

tehet az egyén? 

Hazai természeti értékeink és a tárgyi környezet értékeinek megóvása. 

Ismerkedés nemzeti parkjaink, a magyar világörökség és a település ér-

tékeivel. 

 Közös felelősségünk Azé a felelősség, aki dönt? 

Tudatosítani kell, hogy mindenkinek a maga közösségében kell meg-

tennie az első lépéseket, vállalnia döntése következményeit. 

A tanuló felelősségvállalása a kollégium környezetének állapotáért. 

Környezettudatos vásárlás, fogyasztás gyakorlása. 

A termékek életútjának követése. 

Lehetőség és cselekvés. 

Mit tehetnék, és mit teszek? 

Mi befolyásolja döntésemet? 

Hogyan tervezem saját jövőmet? 

Kapcsolat építése a kollégium döntéshozóival, környezetvédő szerveze-

tekkel, mozgalmakkal. 

 

6.1.2.5 Testi és lelki egészség 

 

A foglalkozások célja, hogy felkészítse a kollégistákat az egészséges életmód, életviteli szokások 

tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére. Alakuljon ki 

az egyéni és a kollégiumi közösségi életritmushoz igazodó napirend, legyenek képesek 

tevékenységeiket egészséges, nyugodt körülmények között folytatni. A kollégium különböző 

tereinek rendezésével, csinosításával, díszítésével készüljön fel a lakókörnyezete esztétikus és 

kellemes kialakítására. 

A nevelés során segíteni kell a kollégistát problémái megoldásában, konfliktusai kezelésében, 

válsághelyzetben támaszt szükséges nyújtani számára. Módot kell adni arra, hogy elsajátíthassa a 

mindennapi élet során adódó ügyei intézésének, érdekei érvényesítésének jogszerű és alkalmas 

módjait. 

A diákokat segíteni kell abban, hogyan kerülhetik el a környezet egészséget, biztonságot 

veszélyeztető helyeit, helyzeteit. Megfelelő ismereteket kell közvetíteni ahhoz, hogy 

elutasíthassák a szenvedélybetegséghez, a káros függőséghez vezető szokásokat. 

A kollégium a biztonságos és befogadó környezet kialakításával hozzájárul a tanulók 

kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődéséhez. 

A tanulók a kollégiumi életben képessé válnak a harmonikus és konstruktív életvitel 

szokásrendszerének kialakítására, elsajátítják az ehhez szükséges ismereteket, készségeket, 

ismereteket, készségeket. Kialakul a sportoláshoz, mozgáshoz való pozitív viszonyuk. 

6.1.2.5.1. Fejlesztési követelmények 7-8. évfolyam 

 Ismerje és sajátítsa el az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, a 

kollégiumban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismerje és kövesse az illemszabályokat, 

s lépjen fel egyre bátrabban, élve a demokratikus eljárásokkal kortársai közt, e normák ér-
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vényesítéséért. Ismerje fel és legyen képes csökkenteni, elkerülni a környezetében a ve-

szélyeztető tényezőket. 

 Rendelkezzen megfelelő empátiával embertársai iránt. Ismerje a döntés és felelősség fo-

galmát, ezek jelentőségét, és ennek tükrében alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus 

technikáit. 

 Tartsa tiszteletben és fogadja el a nemzeti vagy etnikai, kisebbségi azonosságtudat létét és 

a másságot. 

 Életkorának megfelelő szinten ismerje a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját. 

Rendelkezzen az életkorának megfelelő kooperatív készséggel. Alakítsa ki a személyisé-

gének megfelelő humánus magatartást az önkritika és a környezeti visszajelzések egysé-

gében. Találja meg az egyéniségének megfelelő helyet a csoportban. Legyen képes ele-

mezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő jellemzőit. 

 Ismerje a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítsa te-

vékenységét. Ismerkedjék meg az alapvető emberi és szabadságjogokkal, kötelezettsé-

gekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. Ismerje fel a súlyos problé-

mahelyzeteket, és ezek megoldásához tudjon megfelelő segítséget kérni. 

 Ismerje a különböző tisztségek, megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget. Le-

gyen tisztában azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. 

 Legyen jártassága az egyszerű háztartási eszközök célszerű használatában. Tudjon gaz-

dálkodni élethelyzeteinek megfelelően. 

Időkeret:  

7.  8. 

 4 óra  4 óra 

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Társas kapcsolataink Beszélgetés, kapcsolatépítés, közösségépítés. 

Az érthető közlés megtanulása. 

Figyelem másokra. 

A problémák megoldásának módszerei, a döntéshozatal. 

Konfliktuskezelés. 

Mások elfogadása, a másság elfogadása. 

Tematikus beszélgetések, közösségépítő drámajáték. 

Segítség kérése, segítség nyújtása. 

 Élet a kollégiumban Helyem a kollégiumban. 

Ismerkedés a kollégium szociokulturális környezetével. 

Közösségi szerepek vállalása. 

Önálló feladatok elvégzése. Önértékelés, értékelés. 

Kiben bízhat, kihez fordulhat problémáival, kitől kérhet tanácsot, se-

gítséget. Veszélyes helyzetek felismerése, megoldása. 

Jogok, kötelességek, kötelezettségek, felelősségek. 

A diákönkormányzat munkája. 

Többségi és a kisebbségi léthelyzetek a mindennapi életben. 

A kisebbségek életének megismerése. 

Bemutató a kisebbségek által képviselt sajátos értékekből. 

Kapcsolatok a fogyatékkal élő embertársakkal. 

 Testi, lelki egészségünk Balesetek, veszélyhelyzetek elkerülése. 

A biztonságot veszélyeztető helyek és helyzetek megbeszélése. 

Személyi higiénia. 
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A helyes testápolás elsajátítása. 

Egészséges napirend összeállítása. 

Testi és lelki változások a serdülőkorban. 

A növekedésből adódó változások, a tartáshibák korrigálása, mozgás-

szervi deformitások megelőzése. 

A serdülő lányok és fiúk testi, lelki, érzelmi különbségei és hasonlósá-

gai. 

Beszélgetés a kamaszkorban átalakuló kapcsolatokról. Szeretetről és 

szerelemről. Az egészséget károsító szokások (dohányzás, alkoholfo-

gyasztás, kábítószer fogyasztás, egészségtelen táplálkozási szokások, 

játékfüggés stb.) kialakulása, veszélyei, felkészítés az elutasításukra. A 

virtuális világ hatása a viselkedésre, életmódunkra. 

6.2.1.5.2. Fejlesztési követelmények 9-12. évfolyam 

 Legyen alapvető ismerete az emberi szervezet működéséről, a testi és lelki fejlődés és 

változás természetéről. Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a betegségeket. 

Tudjon a balesetek megelőzésének módjairól, az egészségkárosító szokások és szenvedé-

lyek kialakulásának megelőzéséről. 

 Legyen tisztában a kollégista azzal, hogy az ember magatartását szocializációja, társas 

környezete hogyan befolyásolja. Rendelkezzen megfelelő önismerettel, fejlődjön erkölcsi 

tudata, ítélőképessége, szociális képessége. Rendelkezzen a harmonikus társas kapcsola-

tok kialakításához megfelelő ismeretekkel, készségekkel, empátiával. Jellemezze ez a tőle 

különböző, pl. sérült embertársaikkal való kapcsolatát is. Készüljön tudatosan az örömteli 

párkapcsolatra, a családi életre. 

 Legyen jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, alakítsa ki egyéni, 

eredményes munkamódszereit. Ismerje meg a háztartásban, közvetlen környezetében al-

kalmazott, felhasznált anyagokat, különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra. Le-

gyen képes önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Ismerje meg a takarékosság-

takarékoskodás alapvető technikáit. 

 Legyen képes munka- és szabadidejét tudatosan szervezni, ezeket a leghatékonyabban ki-

használni. Legyen képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására. 

 Váljon igényévé környezetének tisztántartására, szépítésére - a személyes higiéné. Legyen 

tájékozott az elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. 

Időkeret:  

9.  10.  11.  12. 

 4 óra  4 óra  4 óra  4 óra 

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Társas kapcsolataink Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés. 

Élethelyzetek megbeszélése, dramatizálása. 

Irodalmi alkotásokban, filmekben ábrázolt konfliktusok elemzése. 

Konfliktusok, válsághelyzetek megoldásának keresése. Érdekütköztetés 

módjai. Emberi játszmák elemzése. 

Nemi szerepek, barátság, partnerkapcsolatok. 

Beszélgetés a témáról a művészetek tükrében. 

Szerepjátékok, szituációs játékok. 

A szülői felelősség, kapcsolatok a családtagok között, a családi élet 

szervezése (szerepek, feladatmegosztás). 
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 Élet a kollégiumban Harmonikus kapcsolatainkat építő közösségi szokásaink. 

Környezetünk és közérzetünk. Felelősségünk magunk, társaink és kör-

nyezetünk egészségéért, testi, lelki és közösségi „jólétéért”. 

Szabadidő tervezés, szervezés. 

 Testi, lelki egészségünk A betegségek megelőzése, betegápolás. 

Környezetünk, a háztartás egészséget fenyegető veszélyforrásai. 

Mi a teendő veszélyhelyzetben, katasztrófa esetén. 

Elsősegélynyújtás, önmentés. 

A szűrővizsgálatok. 

Az önvizsgálat. 

Rekreáció, séták, kirándulás. Kondicionáló tornák, tánc. 

Relaxációs technikák megismerése és tanulása.  

Szexuális felvilágosítás 

Függőséghez vezető lépések, szokások megelőzése. 

 

 

6.2.1.6. Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gaz-

dasági nevelés. 

A kollégiumban a közösség életében való részvétel a kortárs közegben meghatározó élmény. 

A kollégista saját értékeiről - a család mellett - a kollégiumi egyéni vagy csoportos foglalko-

zásokon kap visszajelzést, ebben a közegben szerez szociokulturális tapasztalatokat, alakul 

személyisége. 

Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek megfelelő beállítottság és motiváltság 

szükséges. Az egyén megtalálja helyét, szerepét, feladatait a családi, az iskolai, a kollégiumi 

közösségben. A foglalkozások segítik a kollégista beilleszkedését környezetébe, felkészítik a 

felnőtt lét szerepeire. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó, 

amely alapvetően segíti a társadalomba történő beilleszkedést. A szociális és társadalmi kom-

petencia fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, a tudatos fogyasztói magatartás-

sal, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek is, ezért szükséges a gazdálkodás-

hoz, a munkaerőpiachoz, a vállalkozáshoz fűződő ismeretek átadása. 

A foglalkozások során a kollégista megismeri és gyakorolja a kollégium, az iskolai és a helyi 

társadalom közössége nyújtotta jogokat és kötelességeket, megtapasztalja a felelősség és a 

döntés súlyát, következményeit. Elsajátítja a társadalmi érintkezés alapvető szabályait. 

Felkészül az önálló életvitelre, az önellátásra, a családi életre, valamint - nemektől függetlenül 

- a családi munkamegosztásra, ezzel együtt a háztartási gazdálkodásra, a családi pénzgazdál-

kodásra. A párválasztással, barátsággal, szerelemmel, családteremtéssel, a gyermekgondozás-

sal és gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretek is fontos szerepet kapnak. 

A témakörök feldolgozása során legyen képes eltérő szempontok mérlegelésére, erősödjön 

szóbeli és írásbeli kifejezőkészsége, különösen az érvelés, vitatkozás tekintetében. 

A kollégiumban célként fogalmazható meg a társadalom szerkezetének és működésének meg-

értése. A kollégiumi lét a társadalmi tevékenységek megismerésének, a felnőttkori polgári lét-

nek, a rugalmasságnak, a toleranciának, az együttműködésnek, továbbá az agresszió elutasítá-

sa gyakorlásának kiváló terepet biztosít. 

6.2.1.6.1. Fejlesztési követelmények 7-8. évfolyam 

 Ismerje, fogadja el és kövesse a kollégista az alapvető illemszabályokat és a kapcsolatte-

remtés elfogadott formáit, vegyen részt környezetében ilyen szabályok értelmezésében, 

alakításában. 

 Legyen képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas 

élet különféle színterein. 
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 Ismerje meg a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat is, és ennek tudatában ala-

kítsa tevékenységét. 

 Vállaljon feladatokat a közösségben. 

 Legyen tisztában a vállalt feladatok céljával, tartalmával, felelősségével, legyen képes hi-

teles önértékelésre, mások igényes értékelésére. 

 Törekedjen a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés technikáit. 

 Tartsa tiszteletben, hogy környezetében eltérő nemzeti és etnikai kisebbségi azonosságtu-

dattal és kulturális szokásokkal is élhetnek mások. 

 Ismerkedjen az alapvető emberi és szabadságjogokkal, kötelezettségekkel, és az őket 

megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. 

Időkeret:  

7.  8. 

 3 óra  3 óra 

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Én és a család A család története - családi történetek. 

Családfa készítése, családi történetek gyűjtése. 

A család típusa, szerkezete, működése. 

Szerepek és szabályok a családban. 

Saját tapasztalatok feldolgozása; beszélgetések, szituációs játékok vita 

segítségével. 

 A kollégium és az iskola Jogok és kötelességek. 

A kollégiumi és az iskolai közösség írott és íratlan törvényei, szabá-

lyai. A szabályzatok, szabályok megismerése és megvitatása problé-

mahelyzetek segítségével. 

Alapvető illemszabályok. 

Szociális készségek (empátia, kooperáció, kommunikáció). 

Gyakorlás szituációs játékok és csoportépítő tréning segítségével. 

 A társadalom A másik ember megismerése. 

Többségi és kisebbségi léthelyzetek a mindennapi életben. 

Alá- és fölérendeltségi kapcsolatok. 

Irodalmi példák és saját élmények feldolgozása különböző kifejezési 

formák segítségével. 

 A háztartás Szerepek, feladatok a családban. 

Házimunkák célszerű tervezése. 

Időterv készítése. 

Háztartási eszközök használatának elsajátítása. 

Egyszerű konyhatechnikák (pl. teafőzés, melegítés, hideg ételek elké-

szítése) elsajátítása. 

A kiadások tervezése (közüzemi, lakhatási költségek, élelmiszer, 

egyéb szükségletek). 

Vásárlás. 

A szükséglet és a kínálat megbeszélése. 

Költségvetés készítése. 

A reklámok üzenete. 

6.2.1.6.2. Fejlesztési követelmények 9-12. évfolyam 

 Életkorának megfelelő szinten rendelkezzék ismeretekkel a társadalmi normákról. 
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 Sajátítsa el az elfogadott viselkedésformákat a családban, az iskolában, a kollégiumban, 

abban a közösségében, melynek tagja. 

 Legyen kulturált a társadalmi érintkezésben és külső megjelenésében. 

 Ismerje és alkalmazza a társadalmi érintkezés különböző formáit, írásbeli és szóbeli mű-

fajait, beleértve az IKT-eszközök használatának szabályait is. 

 Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében. 

 Ismerje és tisztelje közössége tagjait, törekedjen jó együttműködésre az együttélésben. 

 Tekintse értéknek a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. 

 Ismerje alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. 

 Legyen képes megfelelő formában érvelni, vitatkozni, tudjon kulturáltan fellépni maga és 

társai érdekeinek védelmében, képviseletében, gyakorolja a kollektív döntések felelőssé-

géből adódó kötelezettségeket. 

Időkeret: 

 9.  10.  11.  12. 

 3 óra  3 óra  3 óra  3 óra 

  

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Én és a család Személyiségjegyek és azonosságtudat. 

Probléma-feldolgozás, megbeszélés. 

A család szerepe a múltban, a jelenben. 

A barátság szerepe az emberi életben. 

Irodalmi, művészeti, filmes, tévés példák és saját tapasztalatok feldol-

gozása írásban. 

Nemiség, szerelem, házasság. Társismeret. Barátság. 

A férfi-nő kapcsolat és a szerelem változatai a különböző kultúrákban 

- feldolgozás irodalmi alkotások, filmek segítségével. 

A férfi-nő kapcsolat ma - beszélgetés, vita. 

 A kollégium és az iskola A külső megjelenés és társadalmi érintkezés illemtana. 

A társadalmi érintkezések különböző formáinak (műfajainak) ismerete 

és alkalmazása. 

Az egyén helye az iskolai, kollégiumi közösségben. 

Az iskola és kollégium működési rendjének és elvárásainak megisme-

rése. 

Egyéni szituációk és konfliktushelyzetek elemzése. 

Konfliktuskezelési technikák (viták és helyzetgyakorlatok). 

A diákönkormányzat szerepe, jogai és lehetőségei. 

Jogok és lehetőségek megismerése és megtapasztalása saját közössé-

gében. 

 A társadalom Magánérdek, csoportérdek és közérdek. A társadalmi normák, a cso-

portnormák; beilleszkedés és autonómia. 

Az egyén jogai. A szabadságjogok ismerete és történelmi előzményei. 

A modern nemzetállamok. Az alkotmány, a hatalommegosztás, a poli-

tikai pártok és ideológiák, az önkormányzatok. 

Információk gyűjtése - könyvtárban, illetve sajtóból és médiából - fel-

dolgozása és elemzése. 

A demokratikus állam működésének főbb elemei így a választási rend-

szer, helyi önkormányzatok, a törvényhozás és a kormány, az igazság-

szolgáltatás, a fegyveres testületek, szervezetek. 
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A történelmi és társadalomismereti tanulmányai során tanultak rend-

szerezése. 

Az állam működésének megértése a mindennapi tapasztalatok (sajtó- 

és médiaanyagok) segítségével. 

A gazdaság, a munka világa és a munkaerőpiac működése. A vitakész-

ség (az érvelés, a másik érveinek megértése, a nyitottság, a kulturált 

kifejezésmód) gyakorlása különböző szituációkban. 

Az agresszió háttere, formái, elutasítása. 

 A háztartás Szerepek, feladatok a családban. 

Házimunkák célszerű tervezése. 

Időterv készítése. 

Háztartási eszközök használatának elsajátítása. 

Egyszerű konyhatechnikák (pl. teafőzés, melegítés, hideg ételek elké-

szítése) elsajátítása. 

A kiadások tervezése (közüzemi, lakhatási költségek, élelmiszer, 

egyéb szükségletek). 

Vásárlás. 

A szükséglet és a kínálat megbeszélése. 

Költségvetés készítése. 

A reklámok üzenete. 

 

6.2.1.7 Hon- és népismeret 

A nevelésben meghatározó elem, hogy a többségi társadalomhoz tartozó tanuló a határainkon 

belül élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulóval él, élhet együtt. A foglalkozások 

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 környezethez. A 

kollégista tartsa meg azokat az értékeket, amelyekkel a szülői ház, a felnevelő környezet 

„elküldte” a kollégiumba, s az új környezet értékei is épüljenek be a személyiségébe. 

Az ebből adódó célok és feladatok: 

 a szülőföld, az elbocsátó, a befogadó környezet (település, kisebb tájegység); ismerete 

szeretete, a lokálpatriotizmus és a hazaszeretet összefüggése, alapjainak erősítése, 

 régiónk, országunk, nemzetünk, ismerete, szeretete; 

 az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata; 

 a határainkon kívül, kisebbségben, diaszpórában élő magyarok hagyományainak, helyze-

tének ismerete, a velük való közösségvállalás; 

 nemzeti hagyományaink, kulturális örökségünk ismerete, tisztelete, ápolása; 

 nemzeti szimbólumaink (zászló, címer, Himnusz, Szózat), nemzeti ünnepeink; 

 a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek, migráns csoportok jogainak ismerete, 

kultúrájuk, hagyományaik, nemzeti érzéseik, jelképeik tiszteletben tartása; 

A tanulókban tudatosul, hogy mindenkinek először saját népének hagyományait, nemzeti értékeit 

kell megismernie, elsajátítania ahhoz, hogy más népek kultúráját, az egyetemes értékeket és a 

kultúrák közötti kölcsönhatásokat megérthesse. 

A hazai nemzetiségi, etnikai kisebbségi, migráns csoportok kollégiumai, illetve azon 

kollégiumok, amelyekben nemzetiségi és etnikai-kisebbségi tanulókkal foglalkoznak, 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, 
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 az anyanemzet, illetve az egész etnikum főbb eredményeinek és gondjainak megismerése, 

 az adott nemzetiség szimbólumainak, hagyományainak ismerete. 

6.2.1.7.1. Fejlesztési követelmények 7-8. évfolyam 

 Ismerje lakóhelye és Magyarország népi hagyományait. 

 Legyen nyitott más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon milyen 

nemzetiségek és kisebbségek élnek. 

 Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság szimbólumait. 

 A nemzetiségi kollégiumokban élők életkoruknak megfelelő szinten ismerjék nemzetisé-

gük nyelvét, nemzetük és nemzetiségük hagyományait. 

Időkeret:  

7.  8. 

 4 óra  4 óra 

 

 

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Helyismeret, helytörténet A kollégium közvetlen környezete. 

Tájékozódási gyakorlatok, egyszerű térképvázlatok készítése. 

A település vagy a környező tájegység kulturális, gazdasági törté-

nelmi stb. nevezetességei. 

Helytörténeti gyűjtőmunka. 

A legfontosabb nevezetességek bemutatása élőszóban, rajzban, fotón 

stb. 

 Múltismeret, hagyományok Nemzetünk történelmének legfontosabb helyszínei. Nemzetiségi kol-

légiumokban a nemzetiség, illetve az anyanemzet történetének leg-

fontosabb helyszínei. 

Néhány helyszín (az esztergomi királyi palota, a budai, az egri vár, a 

mohácsi csatatér, a kassai dóm, a debreceni kollégium stb.) megis-

merése és bemutatása szóbeli, képes, írásos anyag segítségével vagy 

kirándulás keretében a helyszínen. 

A múzeumlátogatás kultúrája, a múzeumi anyag feldolgozásának 

különböző módjai. 

Adatok, történetek, érdekességek gyűjtése, bemutatása nemzeti múl-

tunkból (a tanulók érdeklődésének megfelelően) különböző módokon 

(élőszóban, írásban, rajzban, táblán). 

A magyarság és/vagy a magyarországi nemzetiségek egyes hagyo-

mányainak megismerése múzeumi anyagok (pl. skanzen, tájház, nép-

rajzi, helytörténeti gyűjtemény stb.) és feldolgozások segítségével. 

Választott népi hagyomány megelevenítése (népdalok, gyerekjáté-

kok, szokások, kéziműves-technikák stb.). 

 Szimbólumok Nemzeti ünnepeink, nemzetiségeink ünnepei. 

Aktív részvétel ünnepeinken. 

Címerünk, zászlónk eredete. 

A Himnusz, a Szózat ismerete. 

 Jelenismeret Magyarország nemzetiségei. Nemzetiségeink nyelvhasználata, nyelvi 

kölcsönhatások (szógyűjtés) 

Magyar nemzetiségek a határon túl. 

Anyaggyűjtés a magyarországi és a határon túli magyar nemzetisé-
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gekről. 

Tájékozódás a térképen. 

A diákönkormányzat munkájának megismerése. 

Nemzetiségi kollégiumok 

kapcsolata anyanyelvi terü-

letekkel 

Kapcsolatfelvétel, cserekapcsolatok a hagyományismeretben, ha-

gyományőrzésben. 

Tanulmányi kirándulás. 

6.2.1.7.2. Fejlesztési követelmények 9-12. évfolyam 

A témakör fontos szerepet tölt be a kollégista közösségi identitásainak fejlődésében. A témák 

feldolgozása segítse elő az iskolában tanultak (magyar irodalom, történelem, hon- és népismeret, 

nyelv, tánc és dráma, mozgókép- médiaismeret, továbbá a földünk és környezetünk 

ismeretköreinek) szintetizálását, az ott tanult ismeretek más szempontú felhasználását. 

Nemzetiségi kollégiumokban elősegíti a nemzetiségi népismeret integrálását. 

 A feldolgozás során a tanuló váljon nyitottá a társadalmi jelenségek iránt, és tegyen szert 

az együttműködés képességére, illetve az önálló munkára. Annak érdekében, hogy erő-

södjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés, ismerje meg azok legfonto-

sabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. 

 A témák feldolgozása során fejlődjön információgyűjtő és feldolgozó képessége. Legyen 

képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és rendszerezni. Gya-

korolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tudjon különböző tár-

sadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani. Tudjon a felsorolt témák kap-

csán tájékozódni a könyvtárban, interneten. Legyen képes gondolatait, megállapításait ki-

fejezni, nyelvileg vagy képi kifejezéssel, s egyre szabatosabban indokolni. 

 A tanulmányai végére alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit a külön-

böző társadalmi jelenségek, folyamatok értelmezésében. 

Időkeret: 

 9.  10.  11.  12. 

 3 óra  4 óra  4 óra  3 óra 

  

 Témakörök  Tartalmak, tevékenységek 

 Helyismeret, helytörténet A település vagy a környező tájegység története, megismerése 

könyvtári dokumentumok segítségével, élő adatközlők felkeresésé-

vel. 

A település történetének főbb korszakai, ezek időbeli elhelyezkedése. 

A település legfontosabb igazgatási, egészségügyi, szolgáltató, kultu-

rális, sport intézményeinek megismerése. 

Kulturális programok tervezése. 

 Múltismeret, hagyományok Magyarország és Európa a múltban - a téma egy aspektusának fel-

dolgozása az irodalom, a történelem vagy a művészetek segítségével 

egyéni vagy csoportmunkában (pl. magyarok egyetemjárása külföl-

dön; a Nyugat első nemzedéke, Európai és magyar impresszionisták 

emigráns nemzedékek, vendégmunkások stb.) 

A magyar kultúra, sport és tudomány kiemelkedő eredményei. A 

nemzetiségi kollégiumokban a nemzetiségi, a nemzeti kisebbségi 

kultúra és tudomány kiemelkedő eredményei, nemzetiségi identitá-

sukat vállaló élsportolók. 

A tanulók érdeklődésének megfelelő téma feldolgozása tudománytör-

téneti nézőpontból, könyvtári dokumentumok (nyomtatott, elektroni-
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kus) segítségével tetszőleges formában. 

A határainkon kívül élő magyarság jellemzői, helyzete a XX. szá-

zadban. 

A nemzeti és etnikai kisebbségek a mai magyar társadalomban. Az 

anyaország, illetve az anyaországon kívül élő nemzeti kisebbségek 

jellemzői. 

A témák megvitatása szociográfiai művek vagy filmek segítségével; 

kiállítás szervezése, rendezése az elkészült anyagokból. 

 Jelenismeret A kollégium szervezeti felépítésének ismerete, részvétel a kollégiumi 

programokban és a diákönkormányzat tervező, irányító, értékelő, ér-

dekvédő munkájában. 

A gyermeki jogok, a diákjogok; az alapvető emberi jogok. Háttér-

anyag gyűjtése. Jellegzetes példák feldolgozása. Vitahelyzetek, konf-

liktushelyzetek. 

A határon túli magyarság helyzete, törekvései, lehetőségei ma. 

Nemzeti és etnikai kisebbségeink, migráns csoportok jellemzői, 

helyzete. (Asszimiláció, integráció, szegregáció.) 

Médiaanyagok elemzése, esetleg személyes tapasztalatok gyűjtése. 

Az Európai Unió főbb jellemzői. 

Önálló tájékozódás a könyvtár és a média segítségével, vélemény-

formálás a problémákkal kapcsolatban. 

 Nemzetiségi kollégiumok 

kapcsolata az anyanyelvi 

területtel 

Kapcsolatfelvétel, cserekapcsolatok, testvériskolai kapcsolatok a ha-

gyományőrzésben, nyelvtanulásban. 

Tanulmányi kirándulás az anyaországban, vagy más, a kisebbség kul-

túráját ápoló országban. 

Az anyaországi, nyelvterületi felsőoktatási lehetőségek megismerése. 

 Nemzeti kultúránk  A nemzeti kultúra kincseinek megismertetése.  

A népművészet megismerése. (Európai vándormotívumok, nemzeti 

kultúra-, kárpát-medencei kultúra, európai kultúra egysége.) 

Ismerkedés a néphagyományok értékeivel, működésmódjával. 

Kézműves és iparművészeti alkotó technikák kipróbálása, egyszerű 

használati tárgyak készítése. 

Alkotókörök létrehozása működtetése. 

Pályázatírás, pályázatban való részvétel, „kirakodóvásár”. 

 

 

 

6.2.2 Kötelezően választott foglalkozás 
 

A következő foglakozások közül heti egy-egy órát mindenki kötelezően választ: 

1. témakör: római katolikus szentmise – görög katolikus szentmise – református istentisztelet  

2. témakör: szombat esti elmélkedés és gyónási alkalom – református bibliaóra  

3. témakör: római katolikus énekpróba – görög katolikus énekpróba – református énekpróba  

4. témakör: osztálymise 

 

6.2.3 Szabadon választható foglalkozás 
 

Az összes tanár, diák, szülő, vagy külső fórum (pl. versenyek, zeneiskola, stb.) kezdeményezésé-

re létrejött program, amelyet az intézmény vezetősége a tanév elején engedélyezett, s amelyre a 
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tanulót tanulmányi előmenetele, magatartása, készségei alapján prefektusa javasolja, illetve en-

gedélyezi.  

 

6.3 A kollégiumi tagság feltételei, a felvétel rendje 
 

Kollégiumi tanuló lehet mindenki, aki a jelentkezési lapon ezt előre jelzi, és az intézmény felvé-

teli vizsgáján megfelelt. Célunk, hogy minél több tanuló válassza a kollégiumot, mert a tanulmá-

nyi eredményeink azt igazolják, hogy jobb teljesítményt mutatnak fel azok a diákok, akik a kol-

légiumban tanulnak. Bejárós tanuló bármikor kérheti felvételét a kollégiumba, ha valamilyen 

kizáró ok nincs vele kapcsolatban. 

A kollégiumi felvétel kapcsán a szülőknek nyilatkozniuk kell: „Alulírott szülők (gondviselők) 

az intézmény vezetőségére ruházzuk azt a döntési jogkörünket, hogy érdemben eldöntse, a fiunk 

be tudott-e illeszkedni a közösség életébe. Amennyiben a vezetőség azt állapítja meg, hogy 

gyermekünk nem tudott beilleszkedni, vagy magatartásával a közösség nevelését akadályozná, 

az Intézmény vezetőségének a döntését minden körülmények között elfogadjuk, és gyermekün-

ket kivesszük az Intézményből. Ugyanakkor nyilatkozunk, hogy amennyiben gyermekünk egész-

ségi állapota miatt halaszthatatlan döntésre van szükség, annak megtételét a prefektusára / osz-

tályfőnökére bízzuk.” 

A kollégiumi tagság megszűnik a tanulmányok befejeztével, kizárással, a szülő ilyen irányú 

kérésére.  

 

6.4 A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei 

 
A tanulók életrendjét a Házirend és napirend szabályozza. Életrendjük kialakításában az iskola és 

a kollégium összhangjának megteremtésén túl fontos szempont a tanulás, pihenés, szórakozás és 

a művelődés harmonizálása. A keretszabályozáson belül lehetőség van a tanulmányi eredmények 

szerinti differenciálásra úgy, hogy az adott kedvezmények ne sértsék a kollégium rendjét és más 

tanulók munkáját. Az életkornak megfelelően biztosítjuk a zavartalan pihenés és alvás feltételeit. 

A tanulás minden kollégista alapvető kötelessége. A nyugodt tanulás helyi, technikai feltétele-

it biztosítja a kollégium. A 7.-10. évfolyamon együtt tanulnak növendékeink a nevelőtanár fel-

ügyelete mellett és segítségnyújtásával, de van lehetőség egyéni tanulásra is („csendesterem”, 

hálóterem). A 11.-12. évfolyamon kisebb (4-5 fős) csoportokban szervezzük meg a délutáni ta-

nulási időt. A tanulók zavartalan másnapi felkészülését itt is nevelőtanár biztosítja. 

A szabadidő biztosítja a tanulók érzelmi és fizikai feltöltődését, a kikapcsolódás, a pihenés le-

hetőségét. A programokat részben a délutáni szakkörök, ajánlott foglalkozások, szabadidős tevé-

kenységek jelentik, és van mód egyéni elfoglaltságok keresésére is. A szabadidő szervezésére 

külön nevelőtanárt foglalkoztatunk. Intézményünk szellemisége és növendékeink öntudatos gon-

dolkodása megkívánja, hogy a kollégiumon kívül is a ferences diákhoz méltó módon viselkedje-

nek. Feladatunk ránevelni őket arra, hogy szabadidejüket arra is használják, hogy egyre jobban 

megismerkedjenek a város történelmével, művészeti, kulturális adottságaival, egyházi hagyomá-

nyával, értékeivel. 

 

6.5 Térítési díjak 
 

A kollégium a törvényben meghatározott térítési díjakat állapít meg.  Kiegészítő szolgáltatáso-

kért (tanfolyamok, gyógyszerek, színház-, mozi-, múzeum-, stb.-látogatások, személyi mosatás) 

a szülőkkel történt egyeztetés szerint eseti díjakat kell fizetni. 

 

LEGITIMÁCIÓ 
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1.   A pedagógiai program érvényessége: 

 
Az iskola 2013. március 05. napjától szervezi meg a nevelő-oktató munkát e program alapján. 

Ezen Pedagógiai Program érvényességi ideje négy évre - 2013. március 05. napjától, 2017. au-

gusztus 31. napjáig szól. 

 
2.  A pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása 
 

A jelen programot évenként, változó mellékleteit minden évben május 30-ig kell felülvizsgálni 

és módosítani. 

A program egészét szükség szerint, de legalább négy évenként kell felülvizsgálni és a szükséges 

változtatásokat végrehajtani. 

A program részét vagy egészét 30 napon belül kell felülvizsgálni, és indokolt esetben az előírt 

határidőig, de legkésőbb 90 napon belül módosítani, ha  

- arra állami vagy egyházi törvénymódosítás vagy egyéb jogszabály kötelez, 

- a fenntartó elrendeli, 

- az intézmény nevelőtestületének egyharmada, illetve az iskolaszék vagy a diákönkormányzat 

többsége azt a kifogásolt rész megjelölésével, a módosítás indoklásával és az új szövegtervezet 

megfogalmazásával írásban kéri. 

 

3. A pedagógiai program nyilvánossága 
 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg munkaidőben, illetve nyitvatartási időben: 

• az iskola fenntartójánál;  

• az iskola könyvtárában; 

• az iskola tanári szobájában;  

• az iskola igazgatójánál; 

• az igazgatóhelyetteseknél. 

Tájékoztatás-kérés az iskolatitkáron, tanulmányi igazgatóhelyettesen keresztül kérhető. 

 

4.  A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 
 

 

 

 

A módosított pedagógiai programot az iskola Diákönkormányzata 2013. február 8-i ülésén 

véleményezte és elfogadásra javasolja 

 

Esztergom, 2013. február 8.     ………………………………….. 

                                                                              Az iskolai DÖK titkára 

 

 
szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően – a pedagógiai program elfogadásá-

hoz, vhr. 118.§ (3)  
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A módosított pedagógiai programot az Iskolaszék 2013. február 12-i ülésén véleményezte és 

elfogadásra javasolja 

 

Esztergom, 2013. február 12.   ………………………………….. 

 

                                                                              Az Iskolaszék elnöke 
 

 

A módosított pedagógiai programot a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium nevelőtestülete a 

2013. ülésén véleményezte és elfogadta. 

 

Esztergom, 2013. február 14.               ………………………………….. 

 

                                                                              A nevelőtestület képviseletében 

 

 

 

A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Egészségnevelési programját megismertem, az egész-

ségfejlesztési elképzeléseket megfelelőnek tartom. 

 

 

 

Esztergom, 2013. február 9. 

                                                          ………………………………….. 

                                                                            Iskola- egészségügyi szolgálat vezetője 

 
 

1. számú melléklet 
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A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium nevelőtestületének tagjaként a Pedagó-

giai program tartalmát megismertem, azt elfogadom, munkám során alkalmazom: 

 

Tokár Imre fr. János  

Tóth Balázs fr. Damján dr. 

Komáromi fr. Előd 

Ámon Györgyné dr. 

Ávár Barbara 

Balázs Ilona 

Bánhidy László 

Bánhidy Vajk 

Erdős Andrea 

Fejes István 

Gyurácz-Németh László 

Hermann Endre fr. Áron 

Hornyák Lajos 

Kara József 

Katona István  

Keppel Dániel 

Krancz Albertné 

Lovász László fr.Rajmund  

Marek Viktor 

Mihály Tünde 

Nagy László 

Németh Richárd 

Pálmai Árpád 

Pataki László fr. Zoltán 

Radics Mátyás fr.  Dávid 

Rátkai Péter 

Rockenbauer István fr. Barnabás  

Rompos Norbert 

Somfai Melinda 

Stipitz István fr. Árpád 

Szánthó Barna 

Szánthó Gellért 

Szeifert Gizella 

Szontagh Katalin 

Tóth László fr. Vencel 

Uhlár László 

Vizes Marianna 

Zarándy Gergely fr. Kleofás 
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 2. számú melléklet 

Személyi feltételek 

 Név, beosztás Végzettség Tanított szaktárgy 

1. Tokár Imre, igazgató középiskolai tanár filozófia 

2. Dr. Tóth Balázs, tan. ig.h.  középiskolai tanár tört. ,of., pref., társt.mk. vez 

3. Komáromi Előd, koll. ig.h. főiskolai végzetts. hittan., prefektus 

4. Dr. Ámon Györgyné, Franka-Színkör főiskolai végzetts. magyar, of., humán mk.vez 

5. Ávár Barbara középiskolai tanár angol nyelv 

6. Balázs Ilona középiskolai tanár angol, nyelvi munkaköz.vez 

7. Bánhidy László, erdei isk., kir.szerv. középiskolai tanár földrajz, rajz-műv.történet 

8. Bánhidy Vajk középiskolai tanár történelem, társdismeret, of., 

9. Erdős Andrea középiskolai tanár kémia 

10. Gyurácz Németh László középiskolai tanár magyar nyelv és irod., olasz   

11. Kara József egyetemi hallgató matematika 

12. Katona István, versenyek ált. isk. tanár matematika, informatika 

13. Keppel Dániel, Franka-újság, ferences e. középiskolai tanár magyar ny. és irod., latin, of. 

14. Krancz Albertné, továbbtanulási felelős középiskolai tanár német nyelv 

15. Mihályi Tünde középiskolai tanár angol nyelv 

16. Nagy László középiskolai tanár fizika,  

17. Pálmai Árpád, énekkar középiskolai tanár. ének-zene 

18. Rátkai Péter középiskolai tanár testnevelés 

19. Somfai Melinda középiskolai tanár német nyelv 

20. Szánthó Gellért középiskolai tanár testnevelés, of., 

21. Szeifert Gizella középiskolai tanár német nyelv 

22. Szontagh Katalin, társ. szolid. program középiskolai tanár biológia 

23. Uhlár László, e-napló, rendszergazda, középiskolai tanár matematika, informatika, of., 

24. Vizes Marianna, honlapszerk. középiskolai tanár biológia, info., termt. mk.vez 

 

8.5 Részmunkaidős és óraadó tanárok: 

 

 Név Végzettség Tanított szaktárgy 

1. Németh Richárd középiskolai tanár testnevelés 

 

8.6 Főállású prefektusok (kollégiumi nevelők): 

 

 Név, beosztás Végzettség Tanított szaktárgy 

1. Komáromi Előd, koll. ig.h. főiskolai végzetts. hittan., prefektus 

2. Fejes István főiskolai végzetts. hittan, prefektus 

3. Hermann Endre főiskolai végzetts. hittan, prefektus 

4. Hornyák Lajos egyetemi hallgató magyar, s. prefektus 

5. Lovász László középiskolai tanár hittan, of., pref.,  

6. Marek Viktor középiskolai tanár segédprefektus  

7. Radics Mátyás középiskolai tanár hittan, prefektus, ifj. véd. felelős 

8.  Rockenbauer István főiskolai végzetts hittan, s.prefektus 

9.  Rompos Norbert egyetemi hallgató történelem, s.prefektus 

10. Stipitz István középiskolai tanár földrajz, prefektus 

11. Szánthó Barna főiskolai végzetts  szabadidő szervező, s.pref., 

12. Dr. Tóth Balázs, tan. ig.h., tört. mk. vez. középiskolai tanár történelem, hittan, of., prefektus 

13. Tóth László középiskolai tanár hittan, s.prefektus 
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14. Zarándy Gergely középiskolai tanár magyar, hittan, prefektus 

 

 

4. számú melléklet 

I. HELYISÉGEK 
   

eszköz, felszerelések 
mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
Gimnázium 

tanterem osztályonként 1 10 osztály – 10 tanterem 

szaktanterem szaktantermek jegyzékében 9 

tornaterem 1 1 

sportszertár 1 3 

sportpálya 1 Prímás-szigeten 

igazgatói iroda 1 1 

nevelőtestületi szoba 1 1 

helyettesi iroda 1 1 

gazdasági vezetői iroda (önálló gazd. esetén) 1 1 

ügyviteli helység 1 1 

könyvtár 1 1 

könyvtárszoba 1 1 

orvosi szoba 1 1 

csoportbontásra használ-

ható terem 1 
10 

gyakorló terem 1 1 

testedző terem 1 1 

 

   

eszköz, felszerelések 
mennyiségi mutató 

(rendelet szerint) 
Gimnázium 

eszköz, felszerelések mennyiségi mutató   

aula   
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tanulói WC szintenként1 4 

   

   

   

 

 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
   

eszközök, felszerelések mennyiségi mutató 
(rendelet szerint) 

Gimnázium 

tanulói asztalok, székek 350 350 

nevelői asztal, szék tantermenként   1 adott 

eszköztároló szekrény tantermenként   1 adott 

tábla tantermenként   1 adott 

ruhatároló (fogas) 
tanulók létszámá-

nak figyelembevéte-

lével 

létszámnak megfele-

lő 

szeméttároló helyiségenként   1 adott 

sötétítő függöny ablakonként        1 adott 

TV / internet/ projektor    10 

 

 

 

 

IGAZGATÓI IRODA 

   

eszköz, felszerelések 
mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

íróasztal, szék 1 1 

tárgyalóasztal 1 1 

szék 2 6 szék 

iratszekrény 1 1 

fax 1 0 

telefon 1 1 

ruhásszekrény  1 0 

páncélszekrény  1 0 

fogas  1 1 
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számítógép nyomtatóval  1 1 

 

 

IGAZGATÓHELYETTESI IRODA I. 

   

eszközök, felszerelések mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

szék 2 4 

tárgyalóasztal 1 1 

íróasztal 1 2 

számítógép- asztal 1 1 

könyvesszekrény   1 

fogas   1 

számítógép, monitorral, nyom-

tatóval   
1 

irattartó polc 1 1 

óra   1 

magnós rádió   1 

asztali lámpa   1 

telefon   1 

projektor, latoppal  1 

 

 

IGAZGATÓHELYETTESI IRODA II. (Szent Antal szoba) 

   

eszközök, felszerelések mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

szék 2 5 

tárgyalóasztal 1 1 

íróasztal 1 1 

számítógép- asztal 1 1 

könyvesszekrény   1 

tükör   1 

mosdó   1 

fogas   1 

irattartó polc 1 1 

óra   1 

asztali lámpa   1 

telefon   1 

projektor, laptoppal  1 

GAZDASÁGI IRODÁK 

   

eszközök, felszerelések mennyiségi mutató (rendelet leltár szerinti mutató 
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szerint) 

szekrény   7 

falipolc   5 

számítógép 1 3 

nyomtató 1 2 

íróasztal 3 4 

szék 3 6 

fotel   2 

falitükör   1 

falióra   1 

lámpa   2 

falifogas   1 

páncélszekrény   1 

falikép   3 

szemeteskosár   1 

 

 

ISKOLATITKÁRI IRODA 

   

eszközök, felszerelések mennyiségi mutató (rende-

let szerint) 
leltár szerinti mutató 

asztal 2 2 

szék 2 3 

iratszekrény 1 4 

lemezszekrény 1 1 

írógép 1 1 

fénymásoló 1 1 

számítógépasztal 1 1 

számítógép nyomtatóval 2 2 

telefon 1  1 

fax   1 

irattartó polc   4 

akasztós szekrény  1 

 

 

NEVELŐTESTÜLETI SZOBA I. (Kollégiumi épület) 

   

eszközök, felszerelések mennyiségi mutató (rende-

let szerint) 
leltár szerinti mutató 

Tanári asztal  (régi) 2 db 2 db 

szék 45 db 45 db 

Szekrény 2 4 



 101 

számítógép nyomtatóval 1 2 

Számítógép asztal+ szék 4 4 

Trapéz alakú kisasztal 3 3 

Fogasok 2 2 

vetítővászon 1 1 

pianinó 1 2 

zászlók 3 4 

 

 

   

   

   

NEVELŐTESTÜLETI SZOBA II. (gimnáziumi épület) 

   

eszközök, felszerelések mennyiségi mutató (rende-

let szerint) 
leltár szerinti mutató 

asztal 12 12 asztal 

szék 30 30db 

könyvszekrény 2 2 

tükör 1 1 

telefon 1 1 

tárolószekrény  5 5 

mosogató 1 1 

számítógép + nyomtató 2 2 

fénymásoló 1 1 

konyhaszekrény edényekkel 1 1 

mikro 1 1 

hűtőszekrény 1 1 

rádiómagnó 3 3 

faliújság  2 3 

fogas 2 2 

 

 

KÖNYVTÁR 

   

eszköz, felszerelések mennyiségi mutató (rendelet szerint) leltár szerinti mutató 

tanulói asztal 
szék egy iskolai osztály egyidejű foglal-

koztatásához szükséges mennyiségben 

adott 

egyedi világítás olvasóhelyenként  1 adott 

könyvtárosi asztal, szék 1-1 1-1 

szekrény (tároló) 
36 ezer könytári doku- mentum elhelye-

zésére adott 
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tárolók, polcok, szabad- pol-

cok 2 11 

létra (polcokhoz) 1 1 

telefon 1 1 

fénymásoló 1 más helységben 

számítógép, nyomtató 1 6 

 

 

SZAKTANTERMEK 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEREM I. 

   

eszközök, felszerelések mennyiségi mutató (rende-

let szerint) 
leltár szerinti mutató 

flipchart 1 1 

számítógépasztal kettő tanulóként 1 23 

számítógépek és tartozékai 
kettő tanulóként 1 felsze-

relés 24 

nyomtató 1 2 

programok szükség szerint adott 

lemeztároló doboz 2 2 

hálózati szerver   1 

írásvetítő   1 

projektor   1 

interaktív tábla   1 

 

 
 

  

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEREM II. 

   

eszközök, felszerelések mennyiségi mutató (rende-

let szerint) 
leltár szerinti mutató 

flipchart 1 1 

számítógépasztal kettő tanulóként 1 23 

számítógépek és tartozékai 
kettő tanulóként 1 felsze-

relés 23 

nyomtató 1 1 

programok szükség szerint adott 

lemeztároló doboz 2 2 

hálózati szerver     

írásvetítő   1 

projektor   1 

 

 

SZÁMÍTÁSTECHNIKA KÖZPONT 
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eszközök, felszerelések mennyiségi mutató (rende-

let szerint) 
leltár szerinti mutató 

   

   

számítógépek és tartozékai  
 

nyomtató 1 1 

programok szükség szerint adott 

lemeztároló doboz  2 

hálózati szerver     

írásvetítő   1 

projektor   1 

 

 

SZAKTANTERMEK 

IDEGENNYELVI SZAKTANTEREM I. emelet 

   

eszközök, felszerelések mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

   

 1 1 

 1 1 

 - 1 

szék    

asztal    

tanári asztal+szék   1 

programok szükség szerint adott 

számítógép   20 

 

IDEGENNYELVI  SZAKTEREM II. emelet 

   

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mu-

tató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

    

   

   

Szék      db 

Tanulói pad  db 

tanári asztal, szék 1 1-1 db 

tábla 1 1 db 
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IDEGENNYELVI  SZAKTEREM III. emelet 

   

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mu-

tató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

    

   

   

Szék      db 

Tanulói pad  db 

tanári asztal, szék 1 1-1 db 

tábla 1 1 db 

   

 

IDEGENNYELVI  SZAKTEREM IV. emelet 

   

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mu-

tató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

    

   

   

Szék      db 

Tanulói pad  db 

tanári asztal, szék 1 1-1 db 

tábla 1 1 db 

   

 

 

FIZIKA SZAKTEREM és SZERTÁR IV. emelet 

   

eszköz, felszerelések 
mennyiségi mutató (ren-

delet szerint) 
leltár szerinti mutató 

   

AA/ 250 gyorsmérleg tantermenként        1 1 

Analitikai mérleg 

két asztalonként      

1 5 

áramátalakító tantermenként        1 1 

aspectomat 300 tantermenként        1 1 

átfolyásmérő tantermenként        1 1 
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Boyle-Mariotte készülék 2 4 

cső voltmérő tantermenként        1 1 (szertár) 

delta set készlet 1 1 

denons készlet tanulóasztalonként  1 18 

diavetítő   1 

dig. Gyorsmérleg   1 

elektro- és mikrokémiai készlet   8 

elszívóberendezés   1 

eszköz- és vegyszerszekrény   3 

eszközszállító tolókocsi   1 

fali mosogató   1 

gázmonitor   1 

gázvizsgáló   1 

generátor   1 

hangfrevencia gen.   1 

HM- 77 hőmérséklet- mérő   1 

hőtani demonstrációs készlet   1 

hullámkád   1 

hűtőszekrény   1 

interferométer   1 

írásvetítő   1 

kalorimeter   1 

kalotta model   1 

Karl Fischer analizáló   1 

katódsugárcső   1 

   

környezetvédelmi analizáló koffer   1 

környezetvédelmi labor   1 

környezetvédelmi mérőtáska   2 

lab. Centrifuga   1 

lézer   1 

luxmeter   1 

magnometer   1 

mentő láda   1 

méregszekrény (zárható)   1 

mérő-adatgyűjtő modul   1 

meteorológiai állomás   2 

mikrokémiai üvegkészlet   1 

mikrometszet készlet   1 

mikroorganizmus vizsgáló   1 

mikroszkóp   1 

molekuláris fizikai készlet   2 

naprendszer modell   2 
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nyúlásmérő   1 

optikai pad   1 

oszcilloszkóp   1 

oxigén/ hőmérséklet vizsgáló   1 

   

ökológiai fóliasor   1 

peltier készülék   2 

PH - mérő   2 

planimeter X-PLAN   1 

poroltó   1 

PRAXIS LABOR   1 

radioaktivitás- mérő   1 

reagens készlet   1 

refraktometer   1 

röntgenvizsgáló állomás   1 

speciális talajelektróda   1 

spekrofométer   1 

spirálkötő gép   1 

stroboszkóp   1 

   

szárító szekrény   1 

szignál generetor   1 

szintezőműszer   1 

talajvizsgáló mérő- táska   1 

tápegység   1 

teleszkópos mintavevő   1 

terepi mintavevő készlet   1 

   

tirát mérő   1 

törpefeszültségű csatlakozások   1 

vákumos szivattyú   1 

vegyszerálló mosogató   1 

víz/ talajvizsgáló   1 

volt- amper- ohmmérő   1 

Wimschurt gép   1 

zajszintmérő   1 

 

KÉMIA SZAKTEREM és SZERTÁR IV. emelet 

   

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mu-

tató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

vegyszerálló tanulói asztalok három tanulóként    9 
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(víz, gáz, csatlakozással) 1 

   

   

Szék      db 

Tanulói pad  db 

tanári asztal, szék 1 1-1 db 

tábla 1 1 db 

kémiai TESS készlet   6 

superkvartett kémia   1 

   

   

   

   

   

 

BIOLÓGIA SZAKTEREM és SZERTÁR IV. emelet 

   

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mu-

tató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

tanári asztal   1 db 

tanári szék   1 db 

pad 12 12 db 

tanulói szék 36 36 db 

  db 

 1 1-1 db 

tábla 1 1 db 

tábla   1 

írólapos tanulói szék    20 

kötözőkocsi   1 

szekrény    1 

TV   1 

episzkóp   1 

tanári asztal (komplett)+ szék   1 

betegágy matraccal   1 

infúzió állvány   1 

phonendoscope   1 

ambuman modell   4 

sebimitátor   2 

Bedford baba   1 

EKG diagnosztikai készlet   1 

mérleg   4 

ágy   4 
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járókeret   1 

betegemelő   1 

vércukor szint - mérő   1 

elsősegély készlet   2 

baba modell   7 

vérnyomás mérő   1 

csontváz   1 

torzó   1 

sterilizátor   2 

tolókocsi   1 

ambu kar   1 

testfogó   1 

video  1 

DVD lejátszó  1 

nyomtató  1 

vetítővászon  1 

 

 

FÖLDRAJZ SZAKTEREM IV. emelet 

   

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mu-

tató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

    

   

   

Szék      db 

Tanulói pad  db 

tanári asztal, szék 1 1-1 db 

tábla 1 1 db 

térképek   1 

fóliasorozat vaktérkép, világat-

lasz 4 4 

kőzet és ásványgyűjtemény 3 3 

fóliasorozat A-B-C-D 1 1 

földgömb 1 1 

írásvetítő 1 1 

geológiai gyújt. ásványok I. 1 1 

   

   

   

 

 

RAJZTEREM 
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eszközök, felszerelések 

mennyiségi mu-

tató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

rajzasztal   37 db 

szék   44 db 

tárgyasztal 2 1 db 

tanári asztal, szék 1 1-1 db 

tábla 1 1 db 

5 vonalas tábla 1 1 db 

emelőkaros vágó 1 1 db 

könyvállvány 1 1 db 

 

 

TORNATEREM és SZERTÁRAK 

   

esköz, felszerelések 
mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

kislabda 5 7 

labda 5 25 

tornaszőnyeg 2 10 

tornapad 2 2 

zsámoly 2 4 

bordásfal 2 30 

mászókötél 2 2 

gumikötél 5 5 

ugrókötél 5 10 

medicinlabda 5 25 

stopper 1 2 

kiegészítő tornakészlet 1 1 

korlát   2 

svédszekrény   2 

gerenda   2 

húzódzkodó   2 

kondigépek     

kosárlabda palánk 2 2 

gyűrű 1 1 

mászórúd 2 2 

kézilabda kapu   2 

teremfoci kapu   2 

 

 

NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 
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eszköz, felszerelések 
mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
leltár szerinti mutató 

tárgyak, eszközök, in- for-

mációhordozók az iskolai 

pedagógiai prog-ramjában 

előírt tananyag feldolgozásá-

hoz 

évfolyamok, tantárgyak  alapján 

oly módon, hogy az iskola 

munkarendje szerint minden 

osztály alkalmazhassa 

részletesen az egyes tantár-

gyak helyi tanterveiben 

magnetofon 1 7 db 

CD- vagy lemezjátszó 1 5 db 

videó (lejátszó) televízió- val 1 

4-4 db 

térképek   180 db 

 

 

 

KOLLÉGIUM 
 

eszköz, felszerelések 
mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
Kollégium 

tanulószoba (felkészülő) csoportonként  1 10 terem 

szakköri, diákköri szoba 1 1 

számítástechnikai terem 1 1 

testedző szoba 1 1 

könyvtár 1 1 

könyvtárraktár 1 1 

hálószoba / -terem 4-7 tanulónként 1 42 db 

stúdió (szuterén) 1 1 

sportudvar  1 (Prímás-szigeten)1 

intézményvezetői iroda 1 vö. fent 

nevelőtestületi szoba 1 vö. nevelőtestületi sz. I. 

ügyeletes nevelői szoba 1 1 

éjszakai gyermekfelügye-

leti szoba 
szintenként 1 4 

tanári pihenő 100 tanulónként 1 4 

rendezvényterem 1 vö. tornaterem 

orvosi szoba 1 1 

betegszoba elkülönítővel 100 tanulónként 1 3 x 4 fő 

nővérszoba  1 1 

vendégszoba  100 tanulónként 1 1 

 

Kiszolgáló helyiségek 

eszköz, felszerelések 
mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
Kollégium 
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társalgó szintenként 1 1 

porta 1 1 

ebédlő 1 1 

főzőkonyha 1 1 

szárazáru raktár 1 2 

földesáru raktár 1 1 

éléskamra 1 1 

felnőtt étkező 1 1 

személyzeti öltöző 1 1 

hideg-meleg vizes zu-

hanyzó 
1 2 

személyzeti WC nemenként 1 2 

élelmiszerhulladék tároló 1 2 

karbantartó műhely 1 1 

tisztítószer, takarítóesz-

közök és gépek tárolója 
1 1 

ágyneműraktár 1 1 

mosókonyha (tanulói) 1 1 

szárítóhelység 1 1 

vasaló és fehérneműjavító 

helység 
1 1 

szeméttároló 1 1 

 

Szakköri, diákköri szoba (szakköri foglalkozásoknak megfelelő felszerelések, a pedagógiai 

programban meghatározott tevékenységhez, továbbá a tanulói létszámhoz igazodó számú 

asztalok és székek) 

 
 

Számítástechnikai terem 

 

eszköz, felszerelések 
mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
Kollégium 

s számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériák-

kal 
húsz tanulónként 1 felszerelés 

 80 db 

számítógépasztal, szék 140 db 80 db 

szoftverek és programok szükség szerint 1 

zárható szekrény 1 1 

tábla+flipchart 1 1 
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Testedző szoba (felszerelése az iskolai tornaszoba szerint) 

 

Könyvtár (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint) 

 

Könyvtárszoba (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint) 

 

Hálószoba, hálóterem 

 

eszköz, felszerelések 
mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
Kollégium 

ágyneműtartós ágy tanulói létszám szerint 1 320 db 

szekrény tanulói létszám szerint 1 320 db 

éjjeli szekrény tanulói létszám szerint 1 320 db 

polc tanulói létszám szerint 1 320 db 

tükör szobánként 1 42 db 

cipőtároló szobánként 1 42 db 

szék tanulói létszám szerint 1 320 db 

asztal tanulói létszám szerint 1 320 db 

ágynemű-garnitúra tanulói létszám szerint 1 320 db 

ágyneműhuzat-garnitúra tanulói létszám szerint 3 960 db 

éjjeli lámpa tanulói létszám szerint 1 100 db 

 

 

Stúdió 

 

eszköz, felszerelések 
mennyiségi mutató (rendelet 

szerint) 
Kollégium 

stúdióasztal 1 1 db 

szék 3 3 db 

belső hangtechnikai fel-

szerelés, kiépített hang-

technikai hálózat 1 1 db 

hifi berendezés 1 1db 

mikrofon  1 1 db 

erősítő 1 1 db 

hangszóró+ fejhallgató 1 1 db 

digitális kamera 1 1 db 

tároló szekrény 1 1 db 
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Sportudvar (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint) 

 

Intézményvezetői iroda (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) 

 

Nevelőtestületi szoba (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) 

 

Kollégiumi titkári iroda (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) 

 

Orvosi szoba (berendezése, felszerelése a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint) 

 

NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

 

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 


