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A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS
DIÁKOTTHON KÜLDETÉSNYILATKOZATA

ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ
KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Jn15:16)
A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon küldetése Jézus Krisztus missziói
parancsában gyökerezik, és azzal veszi kezdetét, hogy az intézmény hiteles keresztyén
közösségként befogadja a szülők által rábízott tanulókat. Majd a pedagógusok magas szintű
szakmai munkája és személyes példamutatása által, határozott keresztyén értékrenddel,
széleskörűen fejleszti a tanulók alap- és speciális készségeit és kompetenciáit úgy, hogy felkészítse
őket az egészséges, felelős keresztyén felnőtt életre – közösségben a közösségért élni.
Református központként pedig személyre szabott neveléssel, hatékony egyéni és csoportos
tehetséggondozással, a magyar nemzeti értékek és kultúra megerősítésével a jövő keresztyén
értelmiségét nevelje.

AZ ISKOLÁK NEVELÉSE AZ EGÉSZ ÉLETRE KÉSZÍT FEL,
A MIÉNK UTAT MUTAT AZ ÖRÖK ÉLETRE IS.
Hiszünk abban, hogy a Lévay az az iskola, amelyben a tanárok Isten dicsőségére élve, a szeretet,
a tisztelet, a bizalom és barátság légkörében tanítványaikat elvezethetik az igazság megismerésére.
Ezért a nevelőtestület úgy végzi szolgálatát, hogy a tanítványaik és egymás sikerei által nyomot
hagyjon a világban, és a következő nemzedékeket is büszkeséggel töltse el, hogy a Lévay diákjai
lehetnek.
„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7:12)
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AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM
1.1.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai
1.1.1.

Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink (hagyományaink, történetünk,

pedagógiai alapelveink)
A Magyarországi Református Egyház – Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmeskedve, az
évszázados gyakorlat folytatásaként, tagjai igényének megfelel en, a Magyar Köztársaság
Alkotmánya és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján
– köznevelési intézményeket tart fenn.
Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályokkal,
amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre vonatkoznak,
ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival.
A református közoktatási intézményekben a nevelés és az oktatás – figyelemmel az állami
(önkormányzati) iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm életéb l és
hagyományaiból következ művel dési anyagra – Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése,
valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a
magyar kálvinizmus szellemében folyik.
A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvet színtere a család. A kereszteléskor tett
szül i és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református
közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el.
A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási
intézmények célja és feladata, hogy
•

tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztel jévé, a
magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor
készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni;

•

református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá,

•

nem református tanulóit – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját
felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.

Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és
pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább.
A Magyarországi Református Egyház iskoláinak küldetésnyilatkozata
Jézus Krisztus missziói parancsa: „…tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Máté 28,19) nem
csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak és az iskolának is. A református iskola jó lehet ség
arra, hogy segítse a szül ket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra válthassák a gyermek
kereszteléskor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik t, „hogy ha majd feln , a
konfirmáció alkalmával
maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitér l a
gyülekezet el tt”.
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A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehet leg református) pedagógusokat
feltételez, akik hivatásukat Istent l kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden
megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat.
A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos magyar reformátusokat
kíván nevelni iskoláiban.
Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik életének zsinórmértéke a Szentírás; elfogadják si
hitvallásainkat, a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást, tudják, hogy Isten választotta ki ket, s
ha T le kérnek segítséget, a Lélek alkalmassá teszi ket feladataik elvégzésére.
Magyar reformátusokat, azaz olyan kálvinistákat, akik a magyar kultúrát – els sorban rendkívül
gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik, azt tisztán meg rizni, gazdagítani és
továbbadni kívánják. Ismerik és szeretik hazájukat, az itt él k és a határainkon kívülre szorult
magyarok múltját, jelenét, értékeit; szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért,
hazájukért áldozatokra készek.
Öntudatos magyar reformátusokat, azaz olyan magyar reformátusokat, akik tudják, hogy Kiben és
miért hisznek, képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni. Törekednek önmaguk és
környezetük megismerésére, megóvására; jellemük, erkölcsi ítél képességük és ízlésük
fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre biztosabb
megkülönböztetésére; a valódi értékek felismerésére és tiszteletére; a különböz
tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére; testi-lelki-szellemi
harmóniában történ életvitelre; embertársaik segítésére; a hit ajándékának elfogadásához
szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére; felel s helytállásra.
A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy
• megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes
tanulságaival;
•

a hiteles Krisztus-követés vonzó, személyes példáját nevel i által is a tanulók elé állítja;

•

hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felel s részvételre indít;

•

növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét;

•

növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és
meg rzésének fontosságára;

•

a kultúra id tálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi ket a szépre;

•

a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás
és a felel s cselekvés képességét;

•

gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat;

•

megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez els sorban saját nyelvükön,
kultúrájukon keresztül vezet az út;

•

rendszerességével és következetességével a személyes
kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé.

és

társadalmi

szintű

A Magyarországi Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar
keresztyénekké kívánja nevelni. Lehet vé teszi számukra saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak
megismerését, ugyanakkor elvárja t lük a református értékek ismeretét és tiszteletét.
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A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a feladata, hogy
imádsággal, igényes nevel -oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a
keresztyén közösség nevel erejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknekeszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöz kapcsolatoknak a
felhasználásával a lehet legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni
azokat a képességeit, amelyeket csak

maga kapott a Teremt jét l.

A keresztyén nevelés három pillére: a család, a gyülekezet és az iskola.
A család helye és szerepe a nevelésben
A (keresztyén) nevelés els dleges intézménye a család, a társadalom alapvet

épít eleme. A

gyermeket - adottságaival együtt - Isten ajándékának tekintve (Zsolt 127,3), a nevelésével
kapcsolatos utasítások els sorban a szül khöz szólnak (5Móz 6,6-9; 11,8-21). Ef 6,4). A gyermekek
azon készségét, hogy keresztyén módon tudjanak élni, a családban szerzett tapasztalatok alapozzák
meg, ahol a szeretet, a bátorítás és a fegyelmezés légköre uralkodik.
Az otthoni nevelés jelent s része nem formális. A gyermekek abból tanulnak a legtöbbet, ha látják,
hogy a szül k hogyan alakítják ki a család napi életét.
Nevelési kötelezettségeinek a család eleget tehet személyesen, és úgy is, hogy olyan közösségekkel
osztja meg felel sségét, amelyek nevelési elvei és gyakorlata megegyezik, vagy közel áll a
sajátjához. Ezekt l a közösségekt l azt várja el, hogy saját nevel i tevékenységét kiegészítsék,
ennek hatását meger sítsék.
A család nevelési felel sségét megosztja (átruházza) akkor is, ha a nevelés valamelyik területén
(testi, lelki, értelmi) kompetenciája megszűnik, illetve kevésnek bizonyul.
A hagyományos nevelési intézmények közül kett az, amely részt vállal a család feladatából: az
egyház és az iskola. A két intézmény családdal történ formális és informális kapcsolatának id beli
sorrendje esetleges. A család intézményének szétesése és a keresztyén hagyományok gyengülése
miatt a keresztelés id pontja változatos lehet. Elméletileg már korábban, szervezetileg viszont ezzel
az aktussal kezd dik a gyülekezet szerepvállalása a nevelésben.
A gyülekezet helye és szerepe a gyermeknevelésben
Megkeresztelésekor a gyermek egy új közösségbe kerül(het). A gyülekezettel való kapcsolata az els
id ben csupán formális és közvetett, hiszen a gyermeket a gyülekezet (közösség) részér l közvetlen
hatások még nem érik.
A kereszteléskor tett fogadalom a szül k részér l viszont elkötelezettséget jelent arra nézve, hogy
"úgy nevelem és neveltetem, hogy egykor majd önként tegyen vallást hitér l a gyülekezet el tt". A
korai szakaszban a gyülekezet átvállalt felel ssége közvetett, nem els sorban a gyermekre, hanem a
szül kre, a családra irányuló hatásokban nyilvánul(hat) meg. Majd egyre szélesebbé válik a gyermek
és gyülekezet közös tevékenységrendszere (gyermek istentisztelet, hittan óra, konfirmáció, ifjúsági
alkalmak, stb.) Az Apostolok Cselekedeteir l írott könyv a gyülekezet tanító-nevel
hangsúlyozza (ApCsel 18,11, 19,10; 20,31).

szolgálatát

A múltban a család és a gyülekezet kapcsolata sokkal er sebb volt, így a gyülekezet közvetett
módon és hatékonyan részt vállalt a gyermeknevelésben. Hosszú id n keresztül az egyház ezt a
tevékenységét csak korlátozott mértékben gyakorolhatta. Így most ismét meg kell találni azokat a
lehet ségeket, tevékenységi formákat, amelyeken keresztül gyülekezeteink hathatósan segíthetnek a
családoknak.
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A gyülekezet társadalmi modellként is szolgálhat. Tanításában arra kell fektetnie a hangsúlyt, hogy mi
az, amiben hiszünk, hogyan alkalmazhatjuk ezt a mindennapi életben, hogyan élhetünk
felel sségteljes életet a családban, gyülekezetben, a társadalomban.
Az oktatási intézmények szerepe a nevelésben
A magyar oktatás és neveléstörténetre visszatekintve látható az, hogy az intézményesített oktatás a
kezdetekt l fogva 1948-ig szorosan összefüggött az egyházi élettel. Kezdetben az oktatás célja
els sorban a papi utánpótlásról való gondoskodás volt, de id vel az oktatásban részt vev k köre
egyre tágult.
történelmi egyházak felismerték felel sségüket az oktatás és nevelés terén, iskolákat alapítottak és
működtettek. A reformáció évtizedei után, az iskolahálózat fokozatos b vítésével (kollégiumi és
partikuláris iskolahálózat) széles körben elérhet vé tették az oktatást.
Az 1940-es évek végén az egyházi iskolák államosításával, az egy-két intézmény meghagyásával az
egyház intézményesített nevelésben vállalt szerepe látszólagossá vált, gyakorlatilag megszűnt. A
keresztyén értékek szerint él , és gyermekeik számára is ilyen nevelést nyújtani kívánó szül k
számára ez konfliktust jelentett, hiszen a nevelés terén kapott felel sségüket az iskolával egyáltalán
nem, a gyülekezetekkel is csak nagyon korlátozott mértékben oszthatták meg. Id vel ez a felel sségmegosztási igény nagymértékben csökkent, vagy az újabb nemzedékben már nem is ébredt föl.
Az 1991. évi XXXII. törvény lehet vé tette a történelmi egyházak számára azt, hogy egykori
iskolaépületeiket visszakérve ismét részt vegyenek a közoktatási feladatok ellátásában.
Magyarország alkotmánya lehet séget ad a szül knek arra, hogy egyházi iskolát válasszanak
gyermekeik tanulmányainak helyszínéül, az 1993. évi XXIX. törvény pedig a magyar közoktatási
rendszer részeként foglalkozik az egyházak által működtetett világnézetileg elkötelezett iskolákkal.
Az iskola feladatai közül kett t szoktak kiemelni: a szocializációt és a professzionalizációt. Azt a
feladatát az iskolának, hogy szociálisan felkészítse a gyermeket arra, hogy a társadalomban éljen és
dolgozzon, valamint szakmailag - oktatás és képzés révén - felkészítse a tanulókat a következ
iskolafokozatra, majd a társadalomban való életre és munkára.
Hosszú id n keresztül az iskolák oktató és képz jellege, az értelmi nevelés volt hangsúlyosabb. Ma
már világos az, hogy a nevelés különböz területe (értelmi, erkölcsi, lelki-érzelmi, esztétikai, akarati,
jellem-, testi) nem választhatóak el egymástól, és az oktatás-nevelésnek valamennyi területtel
foglalkoznia kell. "Ha csak értelmi neveléssel foglalkozunk és elmarad az erkölcsi nevelés, az ilyen
oktatás veszedelmes a társadalom számára." (T. Roosevelt). Az erkölcs a társadalom fenntartó ereje.
Minden iskolának formálnia kell a tanulói erkölcsét akár polgári (bölcseleti), akár bibliai vallásos
ideológiai felfogás alapján.
Intézményünk a református keresztyén nevelés elveit és gyakorlatát vallja magáénak.
A család, a gyülekezet, az iskola a keresztyén nevelés három intézménye. Tevékenységük
összefonódik, kívánatos esetben kiegészíti egymást.
Tudatában kell lennünk annak, hogy mindhárom intézménynek megvan a maga helye, szerepe,
feladata a nevelés összetett tevékenységrendszerén belül. Egyik sem veheti át a másik feladatát, de
segíthetik, kiegészíthetik egymás hatását, és olyan oktatási-nevelési egységet alkothatnak, amely a
tanulók harmonikus testi, lelki és szellemi fejl dését segíti el
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1.1.2.

Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében

Alapvet nevelési és oktatási célunk, hogy


tanulóinkat művelt, jellemes, keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztel ivé,
Istent és embertársait szeret , felel s polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és
boldogságra képes emberré formáljuk, akik készek az örökölt és jelenkori kultúra valódi értékeit
befogadni és közvetíteni



a tanulók képesek legyenek keresztény világnézetük kinyilatkoztatására



a tanulók kell önismerettel rendelkezzenek , érezzenek erkölcsi felel sséget önmagukért és a
közösségért, képesek legyenek felel s állásfoglalásra



az iskolai tevékenységben érvényesüljenek olyan normák mint mások megbecsülése és
tisztelete, tolerancia a másként gondolkodók megértéséhez és a velük való együttéléshez, saját
munkáért, cselekedetért érzett felel sség



az elsajátított ismeretek tevékeny, gyakorlatorientált felhasználásához a tanulókban alakuljanak
ki a problémamegoldó, kritikai, logikus gondolkodás kompetenciái



a tanulók összefüggésekben és rendszerekben gondolkodjanak, rendelkezzenek
kommunikációképes idegen nyelvi tudással és a jöv munkavállalói számára szükséges digitális
kompetenciákkal



a tehetség kibontakoztatása, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehet ség
szerint – egyénre szabott fejlesztése



a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenl ségének biztosítása.



a tanulási folyamat révén szerzett tudást képesek legyenek analizáló, szintetizáló
gondolkodással úgy rendszerezni, hogy az a mindennapi élet hasznos alkotóelemévé váljon



a tanulók rendelkezzenek alkalmazható tudással, az élethosszig tartó tanulás képességével, a
személyes boldoguláshoz szükséges kompetenciákkal és egyenl esélyekkel a társadalomba
való sikeres beilleszkedéshez



a tanulókat sokoldalúan képzett, biztos, és az élet minden területén konvertálható tudással
rendelkez , a fels fokú tanulmányok folytatására alkalmas ifjakká neveljük

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei,
eljárásai
Feladataink a célok megvalósítását lehet vé tev tevékenységek, amelyeket a nevel testület tagjai a
pedagógiai program érvényessége alatt elvégeznek. Nincs mód természetesen az iskolában
rendszeresen végzett valamennyi feladat felsorolására, de fontos, hogy a kompetenciafejlesztéshez
kapcsolódó feladatokat kiemelten kezeljük.
A szeretettel és tudatosan végzett oktató nevel tevékenységünk kiemelt feladatai:


a keresztyén lelkület, a hit; az embertársaink iránti szeretet kialakítása és meger sítése
tanulóinkban,



a pedagógusok felel sséggel és önállóan, a tanulók érdekében végezzék munkájukat, értéket
közvetítsenek;



a tanulókat ösztönözzük az iskolai közösségekben, presbitériumban való aktív közreműködésre



az önkéntesség, közösségi szolgálat, emberi együttélés, együttm ködési készség kialakítására
törekszünk;
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a tanulókkal szemben igényes, határozott követelményeket támasztunk, ügyelve az egyenl
bánásmódra;



integrált nevelést biztosítunk az SNI-s tanulóknak és egyéni foglalkozásokon is fejlesztjük ket;



a hátrányos helyzetű és a lemaradó gyerekeket differenciálással felzárkóztatjuk;



segítjük a tehetséges tanulókat képességük kibontakoztatásában;



motiválttá tesszük a diákokat a tudás megszerzésében olyan tanítási-tanulási folyamatok
megszervezésével, amelyek a tanár-tanuló együttes munkájára építenek;



el térbe helyezzük a szövegértés-szövegalkotás, matematika-logika, idegen nyelvi készségek és
digitális kompetenciák kialakítását a kompetencia alapú oktatás alkalmazásával;



valamennyi pedagógus nyitott, felkészült a szemléletváltásra, elsajátítják a kulcskompetenciák
fejlesztését segít módszereket és megismerik a kompetencia alapú, valamint a digitális
módszertani kultúrát



a pedagógusok, megtanítják a tanulókat arra, hogy hogyan használják az új tanulási módszereket
és technikákat, és hogyan alkalmazzák a kompetenciák fejlesztésére szolgáló digitális, interaktív
oktatási eszközöket;



a pedagógusok folyamatosan fejlesztik digitális kompetenciájukat célként az IKER1 szintr l az
IKER4 szintre jutásig



kialakítjuk a kompetencia fejlesztés , a digitális technológiák alkalmazásának tárgyi feltételeit.

A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek
A Pál apostoli intelmet tartjuk szem el tt: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”


a felvételt nyert tanulóinknak 2 napos éretlen tábort szervezünk ismerkedés, lelki el készítés
céljából;



az új tanulók és új kollégák az évnyitón fogadalmat tesznek



minden hétf n az els órában hétkezd istentiszteleten veszünk részt



heti két hittanóra szolgál a lelki nevelésre



minden nap közös imát mondunk a tanítás kezdetén és végén;



az els tanítási óra rövid tanári áhítattal kezd dik



csendes napon készülünk fel az egyházi ünnepeink el tt;



partnergyülekezeti program keretén belül kapcsolatot ápolunk

a gyülekezetekkel, adventkor

műsorral látogatjuk meg ket


Mályi program keretén belül szociális kompetenciafejlesztés történik



Diakóniai csomag / Iskolai közösségi szolgálat



Lévay naptár használata



a mindennapok nevel -oktató munkájába beépítjük a kooperatív módszereket, a projekt alapú
oktatás és a differenciálás módszereit,



a kompetencia alapú oktatásban a tevékenységközpontú tanulásszervezést alkalmazzuk



új módszereket alkalmazunk melyek er sítik a tapasztalati úton való tanulást, figyel a
csoporttagok integrálására, segíti a tanulásban résztvev k er sségeinek felismerését, a
problémamegoldó attitűd kialakítását;



a tanulók el zetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását segít , együttműköd
(kooperatív) munkaformákat alkalmazazunk (páros-, csoport- és projektmunka).
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Az EFOP 3.2.3 projekt keretében küls képzések, bels műhelymunkák, tudásmegosztó
konferenciák támogatják a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztését a következ
digitális kompetencia teületeken:
o Intrenethasználat és biztonság



o
o

Tartalomszerkesztés és megosztás
eszközhasznáélat

o
o

Webes felületek és tartalomtárak integrálása
Elektronikus feladatlapkészítés

o

E-learning rendszerek használata

a digitális pedagógia módszereit a mindennapi tanítás során alkalmazzuk.. Az EFOP 3.2.3-172017- pályázat keretein belül a digitális kompetencia fejlesztését 4 oktatási területre fókuszáljuk.
Digitális módszertani csomagot vezetünk be a matematika és fizika tantágyakban, valamint az
informatika tantárgyba és tehetséggondozásba integráljuk a robot progranozás és a 3D
nyomtatás tudnivalóit. Ezeket tanórán kívüli tevékenységek során is el lehet sajátítani.



A digitális módszerek alkalmazásához szükséges eszközök egy részét megteremti az EFOP
3.2.3-17-2017 pályázat. A laptopok és tabletek valamint az épület teljes WIFI lefedettségének
biztosítása lehet vé teszik a tanórai egy-egy eszközhasználatot- és az ezt támogató módszertan
alkalmazását.



A projekt keretén belül 4 területen valósul meg a tanulók digitális kompetencia fejlesztése
módszertani csomagok bevezetésével: matematika és fizika tantágyon belül, valamint a robot
programozás és 3D tárgyalkotás tanórán kívül és az informatika tantágyban.



olyan oktatásszervezési keretet valósítunk meg, amely biztosítja a látássérült és a megismer
funkciók vagy a viselkedés fejl désének organikus okra visszavezethet tartós és súlyos
rendellenességével küzd , és organikus okra vissza nem vezethet rendellenességgel küzd
tanulók oktatásba való integrálódását;
1.2.1.

A pedagógusok helyi intézményi feladatai

Az intézményben dolgozó pedagógusok felel sséggel és önállóan, a tanulók tudásának,
képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri
leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztásban meghatározott munkarend alapján.
Nevelési céljaink megvalósítása érdekében a pedagógus feladata:


munkája során példát mutatva közvetíti az iskola keresztyén értékrendjét a tanulók felé;



az iskolai élet egészére figyelve segíti a keresztyén közösség fejl dését, az iskolai
ünnepségeken , rendezvényeken , munkatervben szerepl tanulmányi kirándulásokon részt vesz;



tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként - komplex módon, a pedagógiai folyamat
minden lényeges elemét figyelembe véve- megtervezi egész tanévi munkáját;



szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül a tanítási óráira, munkáját a gyermekek
adottságainak, haladási tempójának megfelel en differenciáltan szervezi;



rendelkezik és folyamatosan fejleszti a korszerű digitális technikai és módszertani ismereteit



foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltet
tananyagokat;
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eszközöket, digitális



alkalmazza a digitális pedagógiát a tanítási órák nagy számában



alkalmazza az egyéni tanulási módszereket a tanulókkal az online felületeken



onine felületen adott feladatokkal fejleszti a kollaboraciót a tanulóknál



reflexiók beépítésével tudatosan törekszik munkája min ségének emelésére;



a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s ennek
keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése;



az iskolai dokumentumok vezetésében pontos, megtartott óráit id ben rögzíti a digitális naplóban;



az egységes iskolai követelményrendszert betartja, szaktanárként ismerteti a tanulókkal- és
szül kkel - a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és javítási lehet ségeket;



ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az
ellen rzés-értékelés feladataiban és ezek szerint cselekszik, a tanulók értékelésér l a digitális
napló útján rendszeresen értesíti a szül ket;



rendszeresen kapcsolatot tart diákjai osztályf nökével, nevel tanáraival, szüleivel, többi
tanárával, az ifjúságvédelmi felel ssel;



részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, a tehetséggondozás, felzárkóztatás ,
versenyeztetés, vizsgáztatás, a tanulók egyéni és közösségi fejlesztésével kapcsolatos feladatok
allátásában;



részt vesz a nevel testületi értekezleteken, megbeszéléseken. közreműködik az iskolai
dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában



rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejleszti szakmai és pedagógiai
műveltségét, digitális kompetenciáját a szaktárgya körébe tartozó új tudományos eredmények
megismerésére törekszik és tájékozódik a módszertani fejlesztések körében,

1.2.2.

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai

„Neveld a gyermeket a neki megfelel módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” Péld 22,6
„Mert t választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy rizzék meg az
Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelel en,” IMóz 18,19
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy
elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától
az én nevemben, megadja nektek.” Jn 15,16
Az osztályf nököt - az iskolavezetés és az osztályf nöki munkaközösség vezet jének javaslata
alapján - az igazgató bízza meg a tavaszi szünet kezdetéig. Osztályf nöki megbízás els sorban
annak adható, akii az intézmény f foglalkozású tanára, és legalább egy éves tanári gyakorlattal
rendelkezik
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Az osztályf nök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevel -oktató munkát, összehangolja az
iskolai és iskolán kívüli nevelési tényez ket, pedagógiai törekvéseket. A tanulókkal közösen tervezi,
elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési
rendszerébe.
A tantárgyfelosztásnál figyelembe vesszük, hogy az osztályf nök a saját osztályában minél nagyobb
óraszámban tanítson., az órarend összeállításnál pedig szempont, hogy lehet ség szerint minél több
napon találkozzon az osztályával.

Az osztályfőnök kötelezettségei , feladatai


ismeri a házirend gyakorlatát , követi azt és betartatja tanulóival;



kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi el írásokat betartani és
betartatni;



a hivatali és szolgálati titok meg rzéséért fegyelmi és büntet jogi felel sséggel tartozik, köteles
az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;



kötelez en részt vesz osztálya mellett az iskola munkatervben meghatározott eseményein
(évnyitó, évzáró, hétkezd istentiszteletek, éretlen tábor, csendes nap, ballagás, szalagavató,
ünnepségek)



lehet ség szerint részt vesz olyan iskolán kívüli szabadid s rendezvényen, amelyen az osztály
tanulói közössége vagy szül i képviseltetik magukat,. (pl. szül i bál, bográcsozás)



az osztályf nök felügyeli osztálya viselkedését az iskolán kívüli és az iskola által az osztály
számára szervezett eseményeken (színház, mozi, hangverseny, osztálykirándulások,
gyülekezetlátogatás, stb.) is. Ezeken maga is részt vesz, vagy helyettesítésér l az iskolavezetés
tájékoztatása mellett és azzal egyeztetve személyesen gondoskodik.



az éves szinten ismétl d feladatokat el készíti és megszervezi (pl. gyülekezetlátogatás)
diákpresbiterek megválasztását segíti, a hetesek és diákportások beosztását ütemezi;



évfolyamonkénti feladatok ellátása:
o

kezd osztályok – Beiratkozás, éretlen tábor, osztálymegbeszélés, avatás;

o

8. évfolyam – Egészségiskola, második idegen nyelv választása;

o

9. évfolyam – Szeretetszolgálat staféta, szeretethíd, IKSZ figyelemmel kísérése;

o

10. évfolyam – Szeretetszolgálat, fakultációválasztás, IKSZ figyelemmel kísérése;

o

11.évfolyam

–

Diákigazgató-választás,

ballagtatás

(szalagavató

vacsora

lebonyolítása), IKSZ figyelemmel kísérése;
o

12. évfolyam – Szalagavató, pályaválasztás, továbbtanulás jelentkezés, érettségi
jelentkezés, szerenád, ballagás, érettségi dolgai.



a tanévkezdéssel és befejezéssel kapcsolatos (általános és esetlegesen rendkívüli)
tevékenységeket végrehajtja (iskolavezetéssel, osztályf nöki MK vezet vel egyeztetetve) ;
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az osztályf nöki tanterv alapján, az osztályf nöki munkaterv figyelembevételével összeállítja és
elkészíti az osztályf nöki órák tervezett tematikáját (az osztály aktuális tanmenetét) a
munkaközösség vezet vel egyeztetve, a tervezett témákról beszélgetést folytat, illetve vitát vezet
az osztályf nöki órákon;



az els osztályf nöki órán vázolja a tanulóknak az intézmény várható éves munkatervét,
,tájékoztatja az osztályt az iskolavezetés, illetve a nevel testület ket érint határozatairól. A
kés bbiekben az iskola életével kapcsolatos információkról a heti rendszeres, soron következ
osztályf nöki órán tájékoztatja az osztályát (az eseménynaptár közös áttekintése havonta az
osztályával);



az osztály diákpresbitere révén, az osztályf nöki órákon lehet séget ad arra, hogy a
megválasztott presbiter tájékoztassa az osztályt a DiP határozatairól, ill. a DiP tevékenységeir l,
igény szerint részt vesz az évenkénti DiP fórumon;



elbírálja a tanulók osztályf nöki szintig terjed vétségeit, a fegyelmezésben és a jutalmazásban
illeszkedik a Lévay házirendjéhez



az osztályf nök képviseli az iskolában az osztályába járó diákok érdekeit, a tudomására jutott
problémákat saját hatáskörében vagy az iskolavezetés bevonásával orvosolja;



a tanulók egyéni és csoportos fejl dését figyelemmel kíséri és el segíti, ha az adott napon nincs
szakórája az osztályában, akkor lehet ség szerint szünetben felkeresi az osztályát;



a félévi és év végi osztályozó konferencián részletesen beszámol - a nevelést és oktatást
komplex módon tekintve - valamennyi tanuló fejl désér l;



megítéli a tanulók magatartását és szorgalmát az osztályban tanító pedagógusok és a
diákközösség véleményének figyelembevételével a Lévay sajátságosan kialakított magatartás és
szorgalom értékelésére vonatkozó szempontrendszer alapján.



javaslatot tesz az iskolai jutalmak odaítélésére, az osztályszintű jutalmazást saját hatáskörben
gyakorolja;



az osztályf nök a nevelésben a szül
(telefon, e-mail, titkárság);



jelzi a szül knek, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejl désének el segítése érdekében

partnere, naprakész kommunikációt biztosít a szül kkel

intézkedést tart szükségesnek;


szükség esetén családlátogatást végez az iskolavezetés tájékoztatása mellett és azzal
egyeztetve;



szül i értekezleteket tart az iskola munkatervében rögzített id pontban a kiadott tematika szerint,
lehet ség szerint érdemi választ ad a szül k és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire;



a szül k vagy az osztályban tanító pedagógusok vagy diákok 50%-ának kérésére soron kívül – a
szül k és diákok képvisel inek bevonásával – osztályértekezlet összehívását kezdeményezi;



a haladási naplóba bejegyzett érdemjegyek alapján az alul teljesít

tanulókkal kapcsolatosan

egyeztet az érintett szaktanárral, szükség esetén a tanuló szüleit a félév vége és év vége el tt, az
iskola esemény naptárában foglalt határid szerint értesíti az iskola titkársága segédletével;


ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szül ket tájékoztatja a tanuló
továbbhaladásának feltételeir l;
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eleget tesz a vonatkozó szabályokban el írt adminisztratív kötelességeknek:
o

a tanulók hiányzásait nyomon követi, a törvény szerinti szükséges lépésekr l az igazolt
és igazolatlan hiányzásokkal
igazgatóhelyettessel;

kapcsolatosan

eljár,

egyeztetve

a

nevelési

o

a fogadóórák és szül i értekezletek id pontjának (vagy egyéb osztályszintű, hivatalos,
elrendelt) változásait a diáknaptárba bevezeti – a bejegyzést saját kézjeggyel ellátja;

o

a félévi értesít ket, év végi bizonyítványokat kitölti és kiadja;

o

a pótvizsgákkal, az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos adminisztrációt elvégzi;

o

a törzslapot kitölti és vezeti;

o

félévi és év végi beszámolót készít az iskola által kiadott szempontok szerint;

o

az

iskolavezetés

által

jóváhagyott

felmérések

osztályszintű

lebonyolításában

közreműködik;


kapcsolatot tart az iskola véd n jével, az iskolaorvossal, illetve az iskolában alkalmazott
lelkigondozóval, figyelemmel kíséri a tanulók egészségi és mentális állapotát;



kapcsolatot tart az iskolapszichológussal, figyelemmel kíséri az SNI-s és a tanulási
nehézségekkel küzd diákokat;



az osztályf nök (a vonatkozó rendelkezések értelmében a saját osztályközösségével együtt)
felel s az osztályterem épségéért, rendezettségéért, ezért a rongálásokat a gazdasági hivatal
felé jelzi, a károkozással kapcsolatosan a házirend értelmében jár el;



az osztályf nök felel s az osztály termének dekorációjáért, arra törekszik, hogy a terem külleme
legyen szinkronban az iskola által közvetített értékekkel, megfelel tanulási környezetet
biztosítson;
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

1.3.

A személyiségfejlesztés nem más, mint a társadalmi együttműködésben való részvétel, az
érdekérvényesítés feltételrendszerének használata, a csoportokban való mozgás, a munkához, a
művel déshez,

a

kultúrához,

a

közélethez

való

viszony

szempontjából

kialakított

személyiségjellemz k formálása az iskolában, azaz: milyen állampolgárokat nevel az iskola. E
funkció elemzésének fontos szempontjai: a műveltség, a cselekv készség, a jogi tudatosság, a
vezetés, a kooperáció, a csoport tagjai szerepének vállalása, a családban kifejtett tevékenység,
egyáltalán a legkülönböz bb társadalmi szerepek, a viszonyulások, a társadalmi folyamatok
szempontjából releváns értékek.
Iskolánk nevel és oktató munkájának alapvet feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle
iskolai

tevékenységek

megszervezésével

széleskörűen

fejlessze.

A

személyiségfejlesztés

legfontosabb színtere a tanítási óra, de a személyiségfejlesztés megvalósítását segítik a tanórán
kívüli tevékenységek is.
Iskolánk református jellegéb l adódóan a hit- és erkölcstan órák, a gyülekezetben való részvétel,
tanulóknak szervezett lelki alkalmak, az istentiszteletek, az egyházi ünnepeinkhez kapcsolódó
közösségi programok mind a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink megvalósítását segítik
A tanulók nevelési területeinek f feladat meghatározásai
1.3.1.

Az értelmi nevelés

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.
Kulcskompetenciák fejlesztése. Az IKT eszközök és segédanyagok használata új lehet séget teremt
az ismeretátadásban, és a kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás
módszereinek kialakításában.
A kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti alaptanterv alapján történik.
Anyanyelvi kommunikáció - Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és
érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív
nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések,
szabadid s tevékenységek során.
Idegen nyelvi kommunikáció - Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel
jellemezhet : fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és
értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és
kulturális tevékenységek megfelel

keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és

szabadid s tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelel en.
Matematikai kompetencia

- A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének

és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak
megoldására is. E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy
fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz
kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek,
modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az alkalmazásra.
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Természettudományos és technikai kompetencia - A természettudományos kompetencia készséget
és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának

felhasználásával

magyarázatokat és el rejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli
természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat
adjunk, el rejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának.
E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel
kapcsolatos, a fenntartható fejl dés formálásáért viselt egyéni és közösségi felel sséget.
Digitális kompetencia - Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak
magabiztos és kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a
valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.
A tanulók digitális kompetenciafejlesztését 5 kiemelt területen végezzük:

Információ és adatismeret :az internetes keresés, adatfeldolgozás képessége, az információk
begyűjtése , mérlegelése és értékelése.
Informatika órákon a hatékony keresést és álhírek felismerését gyakoroltató feladatokon
fejlesztjük.

Kommunikáció és kollaboráció:
Ezt a képességet fejlesztjük a tanórán a kooperatív módszerek, csoportmunka használatával. A
netikett ismeretére, az online kommunikáció normáira osztályf nöki órán, nyelvtan óán térünk ki.

Tartalomelőállítás
Az alapvet irodai programok használatán túl a szerz i jogok kérdése és a kódolás
alapjai is ide tartoznak.
Biztonság
Feljesztjük az eszközök biztonságos használatát, a kártékony kódok és vírusok elleni védelemet
valamint különös figyelmet fordítunk a személyes biztonság és személyes adatok védelmének
kérdésére.

Problémamegoldás, azaz mennyire sikeresen tudnak a diákok számukra korábban ismereten
helyzetekben informatikai eszközök segítségével megoldást találni. Ennek fejlesztésében segít,
ha
az
alapvet
problémamegoldó
készséget
fejlesztjük,
els dlegesen
olyan
problémafeladatokkal, problémahelyzetekkel, amelyek megoldási sémáját nem tanulták
korábban. Az informatikai problémamegoldás fejlesztéséhez az informatika tantárgyban olyan
feladatokat használunk, melyek megoldása ilyen megközelítést kíván.
Hatékony, önálló tanulás - Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy
az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt,
ideértve az id vel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek
megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.
A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy el zetes tanulási és élettapasztalataira
építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és
képzési folyamataiban egyaránt.
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Szociális és állampolgári kompetencia - A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári
kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti
elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén
hatékony és épít módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb
társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia
képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról
kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - A kezdeményez képesség és vállalkozói
kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – így a munkahelyén is – abban, hogy
megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehet ségek megragadására. A tudást,
a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy
célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális
ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképessé - Az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejez képesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és
érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, mely minden műveltségterületen jelentkezik.
Olyan képességek tartoznak ide, mint a művészi önkifejezés, a műalkotások és el adások elemzése,
saját néz pont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejl
lehet ségek felismerése és kiaknázása.

1.3.2..

gazdasági

Az erkölcsi nevelés

Feladat: Az alapvet erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggy z déssé alakítása.
Minden iskolának gondoskodnia kell arról, hogy a tanulói elsajátítsák az alapvet erkölcsi normákat,
kompetenciákat.
Intézményünkben valamennyi tanítási óra az erkölcsi nevelés színtere. A keresztyén közösségünk
erkölcsi értékei a mindennapi életünk része. A hittan órák tananyagánban is helyet kap a keresztyén
erkölcsi nevelés.
A tanulók nemzeti és állampolgári nevelése
Feladat: A szül hely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a
nemzeti kultúra megismertetése, emlékeink tisztelete, ápolása, megbecsülése. Magyarságtudatukat
meg rizve váljanak európai polgárrá. Szűkebb és tágabb környezetük történelmi, kulturális és vallási
emlékeinek, hagyományainak feltárása, ápolása, az ezekért végzett egyéni és közösségi
tevékenységre ösztönözni. A hazaszeretet érzésének felébresztése. Az alapvet állampolgári jogok
és kötelességek megismertetése. Az érdekl dés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák
iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való
részvételre. Segítsük a tanulók aktív állampolgárrá válását. Ehhez ismeretek, képességek és
megfelel motiváltság szükséges.
A társadalomismeret órák szerves része ezen nevelési feladat megvalósítása. Intézményünk ezt
meger síti a minden évben megrendezett Szólj ötágú síp programsorozattal, mely az elcsatolt
magyar területek kulturális bemutatkozását segíti.
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1.3.3.

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának
tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció
elsajátítása. Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság
kezelésének képessége.
Osztályf nöki órák , valamint a minden tanévben megszervezett Mályi program keretén belül
er sítjük meg ezeket a nevelési feladatainkat.
1.3.4.

A tanulók munkára nevelése

Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és
környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. Az iskolának átfogó képet kell
nyújtania a munka világáról! Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania,
melyek el segíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az
érdekl désüknek megfelel területeken.
Valamennyi tanóra része a munkára nevelés, iskolánk szabadid s programjaiban is lehet ség nyílik
erre.
1.3.5.

A tanulók technikai – természettudományos nevelése

Feladat: a mindennapi élet technikai hátterének megismertetése, a dolgok-folyamatok működési
elveinek fel és megismertetése. A természeti jelenségek, a közvetlen és tágabb életterünk természeti
folyamatainak megismertetése.
A tantárgyi szakórák mellett a minden évben megrendezett Természettudományos napok
biztosítanak kiválló színteret a tanulók természettudományos érdekl désének.
Az EFOP 3.2.3-17-2017 pályázat keretén belül a Robot programozás és a 3D nyomtatás lehet ségei
a technikai-természettudományos nevelést színterét biztosítják.

1.3.6.

A tanulók testi nevelése

Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges,
edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának
tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. Az egészséges életmódra nevelés a
betegségek megel zésének módjára és az egészséges állapot örömteli megélésére, a harmonikus
élet értékként való tisztelésére nevel. A gyermekeket fel kell készíteni arra, hogy önálló életükben
életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és
a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos emberek
iránti elfogadó, és segít kész magatartást.
A mindennapos testnevelés keretein belül több sportágat megismerhetnek tanulóink a DSK, azon
belűl túra szakosztály is biztosítja az egézséges mozgás lehet ségét. A néptáns oktatása, az
iskolában működ Kösöntyű együttes szintén a választható mozgásformákat b víti a tanulók számára
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Az önismeret és a társas kultúra fejlesztés

1.3.7.
Feladat: El

kell segíteni a tanuló kedvez

szellemi fejl dését, készségeinek optimális alakulását,

tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelel kiművelését.
Az önismeret és énkép kialakulásának segítése, az értelmi és érzelmi oldal egészséges arányának
kifejlesztésére törekvés. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása: a
folyamatos önfejlesztés bels igényének kialakítása. A tanuló segítése, hogy képessé váljon
érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történ beleélés képességének, az empátiának
a gyakorlására, valamint a kölcsönös elfogadásra. Fontos a társkapcsolatokkal kapcsolatos
ismeretek (szociális kompetencia), a kulturált magatartás és a kommunikáció elsajátítása.
Az osztályf nöki órák keretein túl a Mályi program része is ez a nevelési terület.
1.3.8.

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

Feladat: Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elkötelez désre nevelés, mely nem
irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási
etnikumok diszkriminációjára. Az otthon, a lakóhely, a szül föld, a haza és népei megismerésére,
megbecsülésére nevel ismeretek elsajátítása, egyéni és közösségi tevékenységek gyakorlása.
A Szólj ötágú sa nevelésiíp rendezvénysorozat, a határon túli testvériskolállak csrediákprogram és a
Határtalanul pályázaton osztálykirándulások szervezése a nevelési feladatot teljesíti.
1.3.9.

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

Feladat: Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek
szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás.
A társadalomismeret órák, osztályf nöki órák keretén belül történik.
1.3.10.

Fenntarthatóságra, környezettudatosságra való nevelés

Feladat: Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál, annak
elfogadtatása,

hogy

a

természeti

er forrásokat

a

tanulók

tudatosan,

takarékosan

és

felel sségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használják. Váljon a tanulók igényévé a
természet és szűkebb környezetük megóvása. Ismerjék meg a hosszú távon fenntartható életmód
gyakorlati fogásait.
Közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek, sokszínűségének meg rzésére, gyarapítására
közösségi szolgálatba való bekapcsolódás.
A társadalomismeret órák és az egészségnap részeként valósul meg a nevelési feladat.
1.3.11.

A testi és lelki egészségre nevelés és családi életre nevelés

Feladat: Testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások során az egészségnevelési
és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen
jelenik meg, a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség
eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen
magában foglalja az egészségmeg rzést is. A nevelés feladata a harmonikus családi minták
közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a
fiataloknak a felel s párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben
felmerül konfliktusok kezelésér l.
Az osztályf nöki órák, hittan órák és a Mályi program mellett az iskola lelkigondozója és
pszichológusa segíti a nevelési feladat megvalósulását.
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1.3.12.

Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelés

Feladat: A munka fontosságának és megbecsülésének tudatosítása. Az iskolában létrehozott
szellemi és anyagi javak megbecsülése, a mindennapos elvégzett tevékenységek gyakoroltatása, a
csoportmunkában való részvétel képességének és a projektszemléletnek a fejlesztése. Tanulóinkban
a szociális érzékenység és a segít magatartás fejlesztése.
Nagy hogyámanya van iskolánkban a 10. évfolyamos Szeretetszolgálatnak. A diakónia program
kidolgozása és több éves m ködése országosanegyedi és példaértékű.
1.3.13.

Médiatudatosságra való nevelés

Feladat: Biztos esztétikai értékítélet és bels késztetés kialakítása. A tanulók ismerjék meg és értsék
meg, hogy milyen összefüggés van a média, a pénz és a társadalom között, tudják értelmezni a
látottakat és hallottakat, alakuljon ki kritikai beállítódásuk. Szerezzenek
adatbiztonsággal, a jogtudatossággal, és a függ séggel kapcsolatosan.

ismereteket

az

Az osztályf nöki órák témakörei melett a Mozgókép kultúra és médiaismeret tantárgy keretein belül
is megvalósul a nevelési feladat.
1.3.14.

Gazdasági és pénzügyi nevelés

Feladat: A tanulókban tudatosodjon saját felel sségük a tisztességes munka, a fogyasztás, az
ésszerű gazdálkodás területén, tudjanak mérlegelni és dönteni. Ismerkedjenek meg a vállalkozások
során felmerül kockázatokkal és veszélyekkel, azzal, hogy a pénzt hogyan fektethetik be, és ehhez
kit l kérjenek információkat.
A társadalomismeret tantárgyon belül oktatott vállalkozói és pénzügyi ismeretek modul keretében
valósul meg.
1.3.15.

Pályaorientáció

Feladat: Átfogó ismeretek szerzése és betekintés a munka világába, az életkoruknak és tudásuknak
megfelel lehet ségek megismerése több csatornán keresztül és a fels oktatási intézmények által
szervezett nyílt napok segítségével. Felkészítés az egyéni képességek, pályaalkalmasság
felmérésére és elfogadására, a jöv beli felel sségvállalásra. A segítéssel, az együttműködéssel, a
vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos tevékenységek gyakorlása, magatartásmódok és azok
kezelésének fejlesztése.
Intézményünkben működ KTR csopoton belül pályaorintációs tanári csoport is működik, mely éves
program alapján látja el ezt a feladatot.
Kiemelt feladataink:


szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása.



az iskolarendszerben meglév
esélyegyenl ség biztosítása.



minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a társadalomba
való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz szükségesek.



fel kell készítenünk a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, a sikeres fels oktatási felvételire.



el

szelektív hatások mérséklése, az egyenl

hozzáférés és

kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a

programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: érettségi el készít k,
szakkörök, kirándulás, iskolaújság stb.
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a tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fejlesztése
osztályf nöki órák, vezet i és közösséget érint intézkedések, tantárgyak elsajátítása során.



tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának
támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek
figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése.



a diákok számára életkoruknak megfelel formájú és jelent ségű döntési helyzetek teremtése.



a tanítási-tanulási folyamatban alkotó jellegű feladatok biztosítása.



ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása.



a személyes meggy z dés és világkép kialakulásának és érzelmi-szellemi meger sítésének
el segítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.



konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felel s, szellemi arculattal rendelkez , alkotó (kis)
közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét,
együttműködési készségét, akaratát, segít készségét, szolidaritásérzését, empátiáját.



azoknak a hátrányoknak a csökkentésére való törekvés, amelyek a gyermekek szociokulturális
környezetéb l vagy eltér ütemű éréséb l fakadnak.

Az alábbiakban azok a Lévayban működtetett, jórészt az iskolánkban kidolgozott tevékenységek
kerülnek megnevezésre, felsorolásra, melyek a felsorolt nevelési feladatok megvalósulásának
színterei. Ezek a programok az iskola tevékenységrendjében tudeiatosan megtervezett és elhelyezett
tevékenységek, amik egymásra hatással és kapcsolatban vannak, sokszor egymásra épülnek és
egymást segítik.
•

Tehetséggondozó foglalkozások leend tanulóink számára

•

Éretlen tábor az új tanulók számára

•

Mályi program- évfolyamszinten tervezett nevelési program

•

Adománygyűjtések – Adventkor a hatáon túli iskolák számára

•

Gyülekezeti kapcsolat tevékenységei- gyülekezet látogatások

•

Diáknagykövet-program az iskola népszerűsítésére a beiskolázási id szakban

•

Katasztrófavédelemi csoport akakult

•

IKSZ – Iskolai Közösségi Szolgálat

•

Határtalanul program a 7-8. évfolyamon

•

Cserediák program – Német, Holland, Ausztrália testvériskoláinkka, valamint határon túli
magyar iskolákkal

•

Diákpresbitérium (benne diák-mentor program) működése

•

Csendesnapok az ünnepeinkre való lelki felkészülés jegyében

•

Diáknapok a 11. évfolyamosok kampányával

•

Egészségiskola a 8. évfolyamon

•

Ötágú Síp- kapcsolatépít , ismeretközl és magyarságtudat-meger sít rendezvény sorozat
Magyarország elcsatolt területeir l

•

Fotó szakkör a médiás diákok fejlesztésére
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•

Egészséghét (benne: egészségnap)

•

Természettudományos napok – területi és országos versenyek

•

Népek karácsonya, nyelvi napok a nyelvi munkaközösség programjában

•

Pályaválasztási foglalkozások a KTR pályaorintációs csoportjával

•

Diakóniai Csomag (benne: Szeretethíd, Szeretetszolgálat-staféta,
Önkéntes Diakóniai év, Missziói Terepgyakorlat)

•

Tehetséggondozó tevékenységek- szakkörök, tehetségkeresés a 6 évfolyamos képzésben,
mentor program a tehetséges tanulók egyéni foglalkozáson való fejlesztése

•

TUDOK (Tudományos Diákkör) működése a tanulók önszervez désével

•

Mentor program (tanár-diák mentorálás)- pályázat egyéni fejleszt foglalkozásra

•

Dráma csoport működése

•

Kösöntyű – népi együttes működése az iskolai tanulóival

•

Lámpás csoport- keresztyén dics it ifjúsági együttes

•

Énekkar

•

Cserkészet

•

Rákóczi Szövetség

•

Ki-Miben-Tudós (Kollégium) verseny

•

Telephelyként a Csomasz Tóth Kálmán alapfokú és Művészeti oktatási intézmény képzései
(zenei és kézműves/rajz)

•

Sportkörök (benne Túra szakosztály)

•

Tantárgyi jellegű szakkörök és versenyek

•

Kollégiumi közösségi hétvégék

•

Kollégiumban témához kapcsolt foglalkozások

•

Sakk, Teológia, De-Jó szakkör, Áhítat, Fotó szakkör, Művel déstörténet, IQ Klub, Színjátszó
kör, Zenebarátok köre, Origami szakkö, Kollégiumi DiákPresbitérium
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Szeretetszolgálat,

1.4.

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok

Bevezető gondolatok
Az egyházi fenntartású intézmények, különös tekintettel a gimnáziumok, a társadalomban nagyon
fontos szerepet töltenek be. Egy szétesett társadalom kamaszaira is ugyanaz a szétziláltság lehet a
jellemz , ha neveltetésükben, családi hátterükben nem kapják meg mindazt a hitet, biztonságtudatot,
tudást a világról és önmagukról, ami ahhoz szükséges, hogy testileg és lelkileg egyaránt egészséges
feln tté váljanak. Szükséges, hogy ebben a feladatban is segít kezet nyújtsunk tanulóink
családjainak éppúgy, mint nemzetünknek. Az iskola nevel munkája diákjainak személyiségében,
szokásrendszerében, személyes higiénéjében, szociális érzékenységében, erkölcsiségében,
jellemében mutatkozik meg, amely meghatározza kés bbi feln tt életüket, majdani gyermekeik
személyiségének alapjait. Felgyorsult világunkban nagyon nagy szükség van arra, hogy az oktatási –
nevelési intézmények korszerű, sokoldalú bels vé vált ismeretanyaggal vértezzék fel növendékeiket,
amely mintegy pajzsként is funkcionál a különböz élethelyzetek megoldásában. Az egészséges, jól
működ egyének sokasága adja az egészséges jól működ társadalmat. Szükséges, hogy az egyén
egészségén, egészségre törekv életmódján keresztül gyógyítsuk meg a társadalom bio – pszicho –
szociális egyensúlytalanságát. Mindezeket hivatott ez az egészségterv koordinálni és a megvalósítási
módokat feltárni, bemutatni.
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött id ben minden
tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejleszt , a
nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működ
egészségfejleszt
tevékenységekben.
Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat
•

az egészséges életvitel kialakításához,

•

a helyes értékrend felépítéséhez,

•

az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez,

•

az életmóddal kapcsolatos (biológiai-pszichés) tennivalók elsajátításához,

•

a képességek er sítéséhez, fejlesztéséhez,

•

az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez.

Ellátottság az egészségterv szempontjából
A tanulók egészségi állapotáért felel s iskolaorvos az iskolában rendszeresen kedden 7:30-10:30–
ig, szerdán 11:30 -14:30-ig id közökben található meg.
Az iskolaorvosi rendel

adottságai, felszereltsége, a 26/1997.(IX.3.) NM. rendeletben foglaltaknak

megfelel .
Az intézmény véd n je az intézményben hétf t l – péntekig minden napon bent tartózkodik reggel fél
8 órától folyamatosan elérhet .
Az egészségfejlesztési program alapelve, célja:
•

az egészségkulturáltság emelése,

•

olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához,
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•

a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az
egészséges életmód kialakításában és megtartásában,

•

az életvezetési képességek fejlesztése,

•

a tanulók felel sségérzetének fejlesztése egészségük meg rzéséért,

•

a tanulók felkészítése a stresszhatások feldolgozására,

•

a környezet- és egészségtudatosság er södésének el készítése,

•

a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára,

•

a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése.

Tartalma:
•

az egészségfejlesztéssel összefügg célok, feladatok,

•

a feladatok végrehajtását szolgáló program,

•

az iskola-egészségügyi szolgálat munkája.

Az egészségnevelés f jellemz i:
•

az egészség megtartása, fokozása,

•

az egészség visszaszerzésére irányuló és a személyiség formálását el segít tevékenység.

Területei:
•

egészségmeg rzés, a helyes életmód kialakítása

•

mozgás, rendszeres testedzés, játéklehet ség

•

táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében

•

öltözködés

•

higiénia, tisztálkodás

•

egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedélybetegségek és
függ ségek) megel zése

•

ésszerű napirend kialakítása

•

szűr vizsgálatok

A humán erőforrás jellemzői
Pedagógusaink a tanulók nevelését, oktatását, értékelését, ellen rzését tartják a legfontosabbnak.
Jelent snek értékelik a személyes jó kapcsolatot, a tanuló önálló munkájának segítését, a nevelést,
az együttműködést. Igyekeznek felkelteni a személyes felel sséget a saját tanulási kötelezettségeink
iránt, és mindezt egészséges életvitelhez kapcsolni. Pozitív „osztály-klíma” kialakítására törekednek.
Az egészségkultúra átadása nincs tanári szakhoz kötve! Az egészségnevelés, példamutatás,
vélemény-hangoztatás, az egészséget károsító helyzetek megel zését szolgáló tanácsadás a
nevelés-oktatás folyamatában mindig jelenlév tanári feladat. Pedagógusaink készségesek,
elkötelezettek az egészségnevelés iránt.
Intézményen belüli humán erőforrások végzettség, képesítés szerint:
•

biológia tanárok
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•

testnevel k

•

vallástanárok

•

véd n , iskolaorvos

•

ifjúságvédelmi felel s

•

drogkoordinátor

•

iskolapszichológus

•

pasztorálpszichológus, lelkigondozó

A drogprevenciós munka és érintettjeivel kapcsolatos megállapítások
Gimnáziumunk már pedagógiai programjában is a tanítás mellett célul tűzte ki, hogy tanulóink
számára biztosítsa a harmonikus testi, lelki, szellemi fejl déséhez a megfelel közeget. A pedagógiai
program része a drogstratégia.
A deviáns magatartások magyarországi alakulása ma már minden pedagógus számára közismert és
aggodalomra okot adó. A kábítószer probléma évr l-évre veszélyesebb méreteket ölt, ezért mi sem
dughatjuk homokba a fejünket. Az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat segítségével így az egész
iskolára kiterjed megel zési programba kezdtünk.
A drogprevenció célja:
Az iskolának az els dleges drogprevenció megvalósítása a célja, melynek megvalósítása
összhangban van a pedagógiai programmal, vagyis biztosítsuk tanulóink számára a harmonikus testi,
lelki és szellemi fejl dést. Kell ismeretet nyújtsunk ahhoz, hogy felismerjék a diákok a drogok káros,
egészség és személyiségromboló hatását. Bizalmi kapcsolatot építsünk ki feléjük, hogy krízis
helyzetben is hozzánk forduljanak segítségért és tanácsért. A pedagógus érték közvetít és adó
személy legyen. Tanulóink legyenek olyan ismeretek birtokában, és rendelkezzenek olyan elhárító
mechanizmusokkal, hogy a drogokkal még a kipróbálás szintjén se kerüljenek kapcsolatba. A
pedagógusnak az érdekl dése és figyelme terjedjen ki a gyermek életmód- és magatartás
változásaira, illetve az iskolai teljesítmény csökkenésére. A valós gond megismerését követ en a
pedagógus tud dönteni arról, hogy a problémával történ segít foglalkozáshoz rendelkezik e
elégséges pedagógiai eszközzel. Amennyiben a korrekció meghaladja szakmai kompetenciáját,
akkor segítséget kell kérnie más szakembert l ( családsegít , orvos, pszichológus, lelkész).
Az egész iskolára kiterjed felvilágosító, megel z program szervezése is cél, mely önmagában
alkalmassá teszi a diákokat arra, hogy a diákok felismerjék a drogozás káros hatásait, tudatosan
elutasítsák a szerek használatát, alkalmas legyen arra is, hogy erre épül en minden tanévben legyen
rá mód, hogy a kábítószeres témáról beszélgessünk. Különösen fontos, hogy a társadalom által
elfogadott szereket, a dohányt, az alkoholt is kell hangsúllyal utasítsák el a tanulók.
A másodlagos prevenció célja, hogy akik már kipróbáltak szereket, ne váljanak rendszeres
fogyasztókká. A másodlagos prevenció eszközei meghaladják az intézmény lehet ségeit, így
kerüljenek a rászorulók ambuláns, ill. kórházi kezelésre.
Intézményünkön belül működő tevékenységek:


Lévay-s szül k egészséges ifjúságért egyesülete nyújtja a legideálisabb együttműködést
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diákjainkért. A gyerekek szocializációs készségeiket a családban sajátítják el, idejük nagyobb
részét viszont az iskolában töltik. A tanulók érdekeit akkor lehet a legideálisabban képviselni, ha
a család és az iskola között van kommunikáció, jól tud együttműködni.



Komplex Támogató Rendszer,
melynek keretein belül működik szabadid szervezés,
továbbtanulási tanácsadás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, tanulásmódszertani
foglalkozás, lelki gondozás, pszichológiai tanácsadás.



Lámpás csoport, melynek kb. 20 diákunk tagja, evangelizáció és karitatív munka a tevékenységi
körük.



Bibliakör, mely a Lámpás csoport mellett a diákoknak kortárs közösséget biztosít és a Szentírás
értékrendjét ismerteti, életvezetési tanácsokat ad. Az adott témákat kiscsoportos
foglalkozásokban, játékos, kreatív módon dolgozzák fel.



Diáksportkörünk több sportágban kínál sportolási lehet séget a hét minden napján.



Tömegsport



A Kollégium közvetlenül hozzáépült az iskolához, és működésileg is szoros egységet képez.
Diákjainknak kb. 20%-a kollégista. Lehet ség van arra, hogy tanítási órák után is foglalkozzunk
velük a kollégiumi nevel tanárokkal együtt egységes nevelési elvek szerint.

Prevenciós munkát végzők:
Az eredményes munkát segíti a megel zés, a felderítés. A pedagógusok legnagyobb szerepe a
megel zésben van. A szerfogyasztás kialakulásának megismerése elengedhetetlenül fontos, mert
ezen ismeretek segítik a pedagógust, hogy konkrét esetben saját diákjainak problémáját megértse és
adekvát pedagógiai intervenciókkal reagáljon a történésekre. A fiatalok körében egyre inkább
elfogadott a tiltott drogok jelenléte és kipróbálása, a drogfogyasztással kapcsolatos veszélytudat
csökkent. A természetesség nehezíti a tanulók elutasítási képességeinek kialakulását és
megszilárdulását. Ezen okok miatt iskolánk 12 dolgozója vett rész drogprevenciós akkreditált
továbbképzésen, melynek segítségével a 2001/2002-es tanév els félévében az egész iskolát átölel
felvilágosító programba, foglalkozás sorozatba kezdtünk.
Az iskolában drogügyi- koordinátor és ifjúságvédelmi felel s is működik. Az iskolavezetés támogatja
ezt a munkát. A tantestület jelent s mértékben részt vesz a drogprevenciós munkában aktív
résztvev ként és/vagy támogatóként. A kortárssegít k a csoport munkát és a „meggy zést” vállalják
a diákok között. A pedagógiai programunk szerint a gimnázium szoros kapcsolatot tart a szül kkel és
a gyülekezetekkel, az ANTSZ-szel és segíti a Vöröskereszt munkáját is, mely intézmények a
kortársképzésben és a drogprevenciós munkában is részt vesznek, valamint a Nevelési
tanácsadóval.
A prevenciós munka színterei:


tanóra



osztályf nöki óra



szakkör
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klubfoglalkozás, bál



szabadid s programok



egészség nap



természetjáró kör



bibliakör



Lévay-s szül k egészséges ifjúságért egyesülete



szül i értekezletek



kollégium

Az intézmény egészségnevelési célmeghatározása
Évszázadok során sokan, sokféleképpen megfogalmazták, mit is jelent az egészség. Ezeket sem
módunk, sem szándékunk ezen sorok között felsorolni vagy méltatni, esetleg elmarasztalni. Sokkal
inkább a ma köztudatban lév , a WHO – az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott
alapfogalom a számunkra is irányadó. Az egészség tehát az egyén bio – pszicho – szociális
egyensúlya, a testi, lelki, szociális jól – lét állapota. Egy aktív állapot, folyamat ami eszköz céljaink
eléréséhez.
A fentiekben már említettem, hogy ahhoz, hogy ilyen irányú nevel tevékenységünk sikeres legyen,
igen jó alapokat kell gyermekeinkben lefektetni, nagyon jó példát kell számukra nyújtani, és ez
lényegében egy állandó megel zési – prevenciós folyamatban való lét. A prevenciónak az
els dleges, az ún. primér prevenciós szakasza az, ami az iskolákat érinti.
Ennek elemei:
 az egészséges táplálkozás,
 a mindennapos testmozgás,
 a lelki egyensúly megteremtése,
 a személyi higiéné,
 az egészséges és biztonságos környezet kialakítása,
 a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása és fenntartása,
 az egészségkárosító magatartásformák elkerülése stb.
Mindezekb l is látható, hogy a primér, azaz els dleges prevenció az egészség megtartására,
megalapozására irányul mind testi, mind lelki, mind pedig szociális értelemben.
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Az egészségterv egészségnevelési programjának célrendszere, a megvalósulás útjai
A program célja
Minden ember Isten iránt hálaadással tartozik életéért, egészségéért. Amikor valamilyen okból
elveszítjük egészségünket, akkor értjük meg igazán, micsoda ajándékot is kaptunk ez által. Éppen
ezért is óriási felel sség, amikor gyermekeink egészségér l, egészségnevelésér l gondoskodunk,
különösen vonatkozik ez a kisgyermek évekre. Ez id ben kapott impulzusok, hatások szinte
öntudatlan, de hatalmas befolyással vannak a gyermek kés bbi feln tt életére. Az els dleges
felel sség természetesen a szül i felel sség, de nagyon jelent sek az óvodában, az iskolában a
szeretett személyekt l, - óvón k, tanítók, csoporttársaktól jöv információk, hatások. Ezek szinte
minden esetben oly mélységekig képesek beivódni az emberi lélekbe, majdhogynem a zsigerekig,
hogy még ha egészségünkre károsak is, és rettent tudatos döntéssel, - amelyhez kell egy bizonyos
életkor, vagy egy rendkívüli erejű er teljes ellenhatás, - nem térünk el ezekt l, a végtelenségig
követni fogjuk. Láthatjuk tehát, hogy intézményi szinten is igen nagy felel sséget hordozunk, amikor
iskolánk egészségnevelését, annak célját, feladatait, azoknak megvalósulási területeit vetjük papírra.
Ezek a szilárd alapok már állnak, mire diákunk intézményünkbe érkezik. Ahogy mondani szokták,
„Hozott ismeretanyaggal dolgozunk”, amely már nem oly képlékeny és formálható, mint a kezdeti
években. Más az út, más a példa, annak ereje.
Az egészségnevelés célja éppoly soktétű és összetett, mint maga az egészség fogalma. Testi
egészségünk célja nem csupán a betegségmentes élet kell, hogy legyen, hanem tudatos törekvés
arra, hogy az esetlegesen a génjeinkben hordozott hátrányosságokat, betegségre való hajlamokat ki
tudjuk védeni, ha pedig már meglév kórról, gondról van szó, akkor azzal tudatosan, egészségre
törekv en szembe tudjunk szállni. Ennek megvalósulási útja a mindennapos mozgás, az
egészségtudatos étkezés, tudatos stressz - kezelés, aktív és passzív pihenés, a tudatos
semmittevés. Mindezeket a nevelési feladatok megvalósítása során fejtem ki.
Az imént a testi egészség megvalósulási útjainál már egy lelki elem is fellelhet , ezzel is jelezve,
hogy ez a fogalom adta szétválasztás reális is meg nem is. Nem lehet ilyen élesen szétválasztani a
testi és lelki egészséget, egymásra ezek kölcsönös hatással vannak. A lelki egészségünk célja a
teljeség, hogy pszichés egyensúlyunkat megtaláljuk önmagunkkal és a külvilággal,
szeretetkapcsolataink kiegyensúlyozottak, Énünk biztonságban, harmóniában éljen önmagával és
környezetével egyaránt. Ennek nagyon komoly összetev je a testi egészség.
A fentebbi sorok szeretetkapcsolatainkra illetve a társadalmi kapcsolatainkra utaló részei már
átvezetnek a szociális egészségünk területére. Szociális egészségünk célja megtalálni az egyensúlyt
a magán és a társadalmi szféra között, megtartva és fenntartva a bennünket a társadalom egyéb
rétegeihez kapcsoló társas kapcsolatainkat, különös tekintettel vigyázva és óvva az ezek között
meghúzódó szeretetkapcsolatainkat. Tudatos kezelése a társadalmi hatásoknak, és a minket
közvetlenül körülvev társadalmi – munkahelyi, iskolai – hatásoknak, amelyeket csupán oly
mértékben engedünk be életünkbe, lelkünkbe, hogy fel ne borítsák intim családi szféránkat. Tudni kell
azonban azt is, hogy mikor és melyek azok a hatások, amelyeket viszont nem csak, hogy be kell
engednünk, illetve jó, ha beengedünk, hanem meg is kell tartanunk, mert bels és bens szféránkat
pozitívan, Istennek tetsz módon befolyásolja – a szó legpozitívabb értelmében -, alakítja.
Ezeket a célokat, így megvalósítani sokszor még egy feln tt, tudatosan él ember sem tudja. Ahhoz
viszont, hogy diákjaink majdan képesek legyenek erre, és még sokkal többre is, ahhoz szükséges,
hogy mi ma roppant tudatosan neveljük ket az egészségre törekv , azt meg rz
ahogyan csak t lünk telik mintát adjunk nekik ebben.
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életre, illetve,

Éppen
ezért,
egészségnevelésünk
célja:
korszerű,
sokoldalú,
egészségmeg rzést,
egészségvédelmet magalapozó és megtartását lehet vé tev bels vé vált - interiorizálódott ismeretanyaggal rendelkez növendékek nevelése, és útra bocsátása egy egészségtudatos életre.
Céljaink megvalósítását nem csupán lefektetett dokumentumaink kell, hogy szolgálják, hiszen az írott
szó önmagában kevés, továbbá a hatékony, befogadó diákság sem elegend . Szükséges és elvárt,
hogy iskolánk minden dolgozója, élen pedagógusainkkal, és ez irányba már elkötelezett és
felesküdött véd n nkkel, átérezze céljaink alapvet fontosságát, oktató – nevel munkája során
minden lehet séget megragadjon arra, hogy diákjainkat az egészségfejleszt , egészségtudatos
magatartás kialakulása irányába el mozdítsa, személyes példaadásával hitelt adjon szavainak. Nem
lehet hiteles az a kolléga a diákok el tt, akinek személyes életvitele nem tükrözi mindazt, amit tanít,
aminek elsajátítását elvárja!
Az egészségnevelésünk célrendszerét az alábbi utakon szolgálhatjuk leginkább:


egész lelkükkel érezzék, hogy k Isten gyermekei,



tudatában legyenek, hogy testük Isten temploma, és eszerint is bánjanak vele,



felel sséggel legyenek saját testükért,



a mindennapos testmozgás rendszeres része legyen életünknek,



a személyi higiéné: igényes testi, lelki tisztaságra törekv életmód,



pozitív énkép kialakítása – önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés



egymás ismerete, pozitív értékelése, bizalom az

t körülvev kben, a másik megbecsülése,

tisztelete,


a harmonikus társas kapcsolatok: családi, párkapcsolati életünk egyensúlyban legyen,



a családi, párkapcsolati harmónia megbomlása esetén tudatos helyzetkezelés,



a társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései,



hatékony kommunikáció – tolerancia, együttműködés, empátia, különböz
viszony



a problémahelyzetek feltárása, kezelése megfelel légkörben, következetesen



er szakmentes konfliktuskezelés megismerése,



intelligens vitakultúra, az érvelés kultúrájának elsajátítása,



átgondolt, megfontolt stressz – kezelés a lelki, testi egyensúlyra törekedve,



a személyes feladatok tudatos, rendszerbe foglalt teljesítése,



egészséges táplálkozás,



a személyes környezetünk egészséges, biztonságos kialakítása,



az egészségkárosító magatartásformák kerülése,



a meglév egészségkárosító magatartásformák kezelése, tudatos elhagyása,



önmagunk mintaadó szerepének értelmezése és tudatosítása,



a személyes példa ereje rövid és hosszú távon egyaránt számottev tényez



a meglév ismeretek folyamatos fejlesztése,



az életkorral járó biológiai, pszicho-higiénés és életmódbeli tennivalók.
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értékekhez való

Az átadandó ismeretek alapja minden esetben a legkorszerűbb, tudományos bizonyosságokon
nyugvó ismeretek kell legyenek, amelyek a Biblia mérlegén is megállják a helyüket. A meglév
tudást, szokásokat pedig nem lehet egyszeriben, varázsütésre megváltoztatni, hiszen kialakulni sem
úgy alakultak. Célrendszerünket éppen ezért rövid, közép és hosszú távra kell felosztanunk.
Rövid távú céljaink:







az ismeretanyagok átadása,
az átadott tudás a lehet legnagyobb mértékben bels vé váljon,
támogatnunk kell az interiorizálódott tudásanyagok szokásként való működését,
saját személyünkkel adjunk mintát az elvárt életmódváltozásról,
tudatosítsuk, hogy az egészséges életmód a pozitív életszemlélet,
alapozzunk meg egy min ségileg magasabb színvonalú életet.

Középtávú céljaink:







életkortól függ en tudásanyagukban jártasság, készség és képességszintű ismeretek
legyenek az egészséges életmódról;
az átadott ismeretanyag szokásrendszerbe épüljön be;
a mozgás mindennapi része legyen életüknek;
tudjanak véleményt formálni az ket ér hatásokról;
az egészség meg rzése és védelme fontos legyen számukra;
ismerjék fel, hogy az egészségünk, életünk Istent l kapott ajándék, Neki tartozunk
hálaadással mindenért;

Hosszú távú céljaink:






az egészséges életmód interiorizálódott ismeretanyagai szokásokat teremtsen életükben;
elkötelezettek legyenek az egészségmeg rzés, az egészségvédelem irányában;
ragaszkodjanak a mindennapi mozgás lehet ségének megtartásához;
tudatosuljon bennük, hogy az egészség meg rzése, megtartása Isten iránti kötelességünk;
fogalmazódjék meg bennük, - és mondassuk is ki velük, ha lehet, - hogy majdan feln ttként,
szül ként ezt az értékrendet tartják majd fontosnak átadni az akkor felnövekv gyermekek
számára.

A program feladatrendszere
Ahhoz, hogy a t lünk telhet legtökéletesebben meg tudjuk valósítani vállalt céljainkat, egész
lényünknek, viselkedésünk minden apró részletének tudatosságot és elkötelezettséget kell tükröznie
feladatunk iránt. Ez pedig már az egészségtervünk megvalósulásának útja, az egészségfejlesztés, az
egészségfejleszt iskolává válás.
Az egészségfejlesztés:


nem terápiás preventív módszerek összessége,



az els dleges prevenció folyamatos működtetése szakmai, intézményi és egyéb fórumok által,
ezek felhasználásával,



a mentálhigiéné ide vonatkozó ismérvei és gyakorlati tapasztalatai, módszerei,



az önsegítés feladatai és módszerei,



cselekvésorientált tevékenység,



a hatékony nemet mondás képességének kifejlesztése.
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folyamatos egészségfejleszt szervezetfejlesztés.

Az egészségtervét megvalósító egészségfejleszt

iskola folyamatosan fejleszti bels

tartalmát és

küls környezetét, ezáltal is el segíti, hogy az iskolai élet az egészség színtere legyen mind a
tanulás, mind pedig a munka területén. (WHO meghatározása után)
A program megvalósítása során vállalt feladataink:


a tanulók és a tantestület egészségének védelme, fejlesztése, az eredményes tanulás
el segítése minden ismert és rendelkezésre álló módszer segítségével



szoros együttműködés kialakítása a korszerű egészségnevelés érdekében a pedagógiai, a
gyermekvédelmi, az egészségügyi szakemberekkel,



partnerkapcsolat kialakítása az említett szakemberekkel, a szül kkel, a diákokkal az iskolai
környezet egészségessé tételéért,



az egészséges iskolai környezet kialakítása megvalósulásának lépései:



az intézmény korszerű egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat biztosít –
iskolaorvos, véd n -,



együttműködik a helyi közösség szakembereivel és ilyen irányú programjaival,



kiemelt jelent séget tulajdonít az intézmény teljes dolgozói apparátusát érint egészségfejleszt
terv megvalósításának,- kiemelten kezeli az egészséges étkezés bevezetését és megvalósítását,



nagy fontosságot tulajdonít, és órarendjében megvalósítja a mindennapos testedzés lehet ségét
(mindennapos testnevelés),



mintát és lehet séget ad a szabadid hasznos eltöltésére,



teret és támogatást ad a társas kapcsolatok fejlesztésének, a lelki egészségfejlesztésnek, a
tanácsadást biztosító programoknak;



olyan oktatási – nevelési gyakorlatot folytat, amely: tekintetbe veszi pedagógusainak és
tanulóinak testi – lelki harmóniáját,jól – létét és méltóságát,



lehet séget teremt a siker elérésére,



elismeri, értékeli, és lehet ség szerint jutalmazza az er feszítést,



tiszteli és támogatja a szándékot,



támogatja az egyéni el rejutást;



arra törekszik, hogy segítse diákjainak és teljes dolgozói apparátusának, a diákok családjainak ,
közvetlen és közvetett közösségeinek egészségmeg rzését.

Konkretizálva a tanulókra tantárgytól és keretekt l függetlenül:


a felvilágosító munka, a megel zés,



a serdülés biológiai, fizikai, lelki tényei, tényez i,



a szexualitás biológiai, lelki elemei és következményei,



felkészülés a családi életre, családtervezés,



az egészségünk védelme, megóvása,



a tanulók korszerű ismeretekkel való felvértezése,



ezen ismeretek gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek;



tudatosan kísérjék figyelemmel viselkedésüket,
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Ehhez kapcsolódóan az egészséges életmód fejleszt programjaival a tanulók az életkoruknak
megfelel szinten, a tanórán és tanórán kívüli foglalkozások keretében foglalkoznak.:
Szemelyi higiénés, testápolási tanácsok átadása, gyakoroltatása




a személyi tisztálkodást készséggé fejleszt ismeretek nyújtása és gyakoroltatása
a fert z betegségek elkerülését célzó ismeretek átadása, gyakoroltatása
fogápolási és szájhigiénés program

Egészséges öltözködési ismeretek



megfelel öltözködés szokássá alakítása
ruhaviselés, ruhaváltás gyakorlata

Egészséges táplálkozást propagáló program





kulturált étkezést gyakorló program
egészséges táplálkozási szokások kialakítása
élelmiszerválogatási program
konyhatechnikák, f zési gyakorlatok

Balesetek hatékony megel zésének ismeretei:





veszélyhelyzet felderít gyakorlat
otthoni balesethelyzetek felderítése
közlekedési szabályok gyakorlása
balesetek megel zésének gyakorlása

Mozgási programok





tartásjavítás
mozgásos játékok b vítése
szabadban való tartózkodás mozgásprogramjai
mindennapos testnevelés

Szenvedélybetegségek kialakulásának megel zését célzó ismeretnyújtás




alkohol,
dohányzás,
drog

Nemi érés, szexualitás, családtervezés








a serdül kor aktualitásai
a nemi érés
a szexuális orientáció okai és következményei
fogamzásgátlás serdül korban és a feln tt életben
a szexuális úton terjed betegségek, a megel zés fontossága
szeretet, szinteség, barátság, szerelem
családtervezés, felkészülés a családi életre
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A program megvalósulásának módszertani háttere
Intézményünkben alkalmazott pedagógiai módszerek lehet séget biztosítanak az egészségterv
egészségnevelési programjának eredményes megvalósítására. Leghatékonyabbak azok a közös
programok, akár a természetben, akár az iskola keretein belül, amelyekbe a szül ket is bevonjuk.
Ilyenek például a közös kirándulások, versenyek, mindennapi sportolás, tanulói gyűjt munkák,
kisel adások, kísérletek, projektek. Ilyenek továbbá a tanulói önkifejezések egyéb formái, úgy mint a
kézműves, a fotó szakkör, stb. Szükséges, hogy megtaláljuk a kortárs csoportok azon tagjait, akik
kiképzett kortárs segít kként mintát, példát jelentenek társaik számára, miközben teljes mértékben
tisztában vannak, követend nek érzik és nem utolsó sorban életvitelükben tükrözik is a
programunkban foglaltakat.
Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás
A hagyományos egészségfejlesztés, felvilágosítás abból indul ki, hogy a több és helyes tudás, helyes
döntésekhez, az életvezetés helyes alakításához vezet. Az egészségnevelési tananyagok az
egészségkárosító magatartásformák veszélyeire hívjak fel a figyelmet, valamint megoldásként
helyesnek vélt magatartásformákat kínálnak fel.
A hagyományos egészségnevelési elképzelés a vélt vagy valós nagyobb hatékonyság érdekében
gyakran fordul az elrettent információk átadásának, bemutatásának eszközéhez.
Ennek a megközelítésnek egy másik jellegzetessége az egyoldalú közlési forma: az ismeret átadása
a tanulok aktív es személyes bevonása nélkül történik, ilyenek az iskolai felvilágosító el adások, a
különböz brosúrák, szóróanyagok.
Rizikócsoportos megközelítés
A korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal, illetve sajátos háttérváltozókkal
jellemezhet csoportokkal folytatott megel z tevékenység (pl.: túlsúlyos személyek, magas
vérnyomással él k, alkoholbetegek gyerekei stb.). A rizikó csoportokra irányuló egészségfejleszt
tevékenység közvetlenül kapcsolódik a betegségmegel zés, a prevenció gondolatához. Lépései:
1.

megfelel

technika segítségével megállapítjuk, hogy kik a veszélyeztetettek, és milyen

szempontból - valamely krónikus, nem fert z
szempontjából,

betegség, vagy esetlegesen a szociális helyzet

2. az ilyen sajátosságokkal rendelkez gyerekek számára ki kell munkálni betegségmegel z
programot, pl. sajátos étrendet, mozgásprogramot, stb.
3.

folyamatos figyelemmel kísérése az intézményünkbe járó gyermekek életkorához kötött

kötelez szűr vizsgálatoknak, azokon történ részvételnek, azok eredményének,
4.

a túlsúllyal vagy mozgásszervi problémával küzd gyermekek számára szervezett, speciális

táplálkozási tanácsadás, differenciált testi nevelés.
Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciát, alkalmazkodást fokozó beavatkozások
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Ennek a módszernek a lényege, hogy az egészségkárosító magatartásformák hátterében a személy
konfliktuskezelési eszköztarának gyengeségei húzódnak meg. Ezért az egészségfejlesztési
törekvéseknek a társas érzelmi készségek fejlesztését kell célul kitűzniük. Az érzelmi nevelés
jegyében szület
es működ
egészségfejlesztési programok az egészségfejlesztésben,
mentálhigiénében képzett pedagógusok hiányában küls szakért k bevonásával törekednek arra,
hogy szocializációs lehet séget biztosítsanak a resztvev knek, társas kommunikációs készségeik
fejlesztésére, pl. a serdül kori egészségfejleszt vagy önismereti csoportfoglalkozások, amelyek a
képzett pszichológus, pszichopedagógus szakembert kivannak.

Az egészségterv egészségnevelési programja megvalósulásának színterei
Az egészségterv megvalósulásának általános módja olyan egész tanéven átível eseménysorozatot
jelent, amely az állandó aktualizálásra szorul, itt értelem szerűen csak a legáltalánosabb formában
jelenik most meg.
Augusztus
1. A tárgyi feltételek megteremtése az alapvet higiéniás viszonyok szerint / törülköz , szappan,
szemeteskuka, fert tlenít szerek, balesetvédelmi dobozok, stb./
Felel s: az iskola vezet sége, osztályf nökök, technikai dolgozók
2. Tantermek, folyosók esztétikájának kialakítása a nyugodt munkavégzéshez /virágok,
függöny, asztalterít , képek stb./
Felel s: iskola vezet sége, osztályf nökök, nevel k, technikai dolgozók
3. Iskolai tanévindító tantestületi kirándulás
Felel s: iskola vezet sége, osztályf nökök
4. Mályi Éretlen tábor (közösségépít , somato-mentális fejlesztés, gondozás
Felel s: iskola vezet sége, programszervez , osztályf nökök
5. Városismertet séta (els sorban a kollégiumi) új diákoknak
Felel s: iskola vezet sége, egy felkért nevel tanár
6. Egészségnevel el adás a kollégisták számára egyeztetett témában
Felel s: véd n , nevel tanárok
Szeptember
1. Tisztasági verseny beindítása a kiírt kritériumok szerint.
Felel s: osztályf nöki munkaközösség vezet je, osztályf nökök
2. Tanulók személyi higiéniájának az ellen rzése a tanév kezdetét l illetve szükség szerint,
amennyiben probléma merül fel a megfelel szerv bevonásával.
Felel s: osztályf nökök, GYIF felel s, véd n
3. Sport rendezvények, tömegsport
Az igény felmérése, beosztások, a hely és a helységek adta lehet ségek szerint.
Felel s: testnevel k.
4.

Szül i értekezleten a szül k megismertetése az egészségtervvel, figyelmük felhívása az

ebben oglaltak fontosságára, elkötelezettség elvárásának kihangsúlyozása.
Felel sök: az osztályf nökök, vezet ség
5. Szeretetszolgálat nyitó alkalma (elesett embereken történ segítés, a fels bb évfolyamok
forgószínpadszerűen látogatnak különböz
szociális intézményeket, amelyben aktívan
tevékenykedhetnek)
Felel s: nevelési igazgatóhelyettes, iskolai szociális munkás
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6. Egészségiskola- Mályi (Az emberi szervrendszerek
megközelítése) Résztvev k: 8. évfolyamos tanulók

egészségtanának

életszerű

Felel s: természettudományos munkaközösség vezet je, megbízott munkatárs
7. Mályi- 12., 11. évfolyam (Szociális kompetenciafejlesztés, közösségépítési program)
Felel s: iskola vezet sége, vallástanárok, osztályf nök
8. Lámpás csoport (evangelizáció)
Felel s: Vallástanári munkaközösség, megbízott munkatárs
9. Lelki gondozás
Felel s: vallástanárok
10. DE- JÓ szakkör (egészséges ételek készítése a kollégium tanuló konyháján)
Felel s: nevel tanár, szakkörvezet
11. Szül -Tanár-Diák túra a kezd évfolyamok számára
Felel s: iskola vezetése, túra szakosztály vezet je, osztályf nökök
12. Egészségnevel el adás a kollégisták számára egyeztetett témában
Felel s: véd n , nevel tanárok
Október
1.
szi szervezett Lévays túrák
Felel s: csapatvezet , osztályf nökök.
2. Sport rendezvények, tömegsport
Felel s: ISK, testnevel k
3. Szeretetszolgálat látogatások megkezdése
Felel s: nevelési igazgatóhelyettes, iskolai szociális munkás
4.

Önismereti csoport beindítása a testi – lelki egészség megóvása érdekében.

Felel s: vallástanári munkaközösség, véd n , iskolai szociális munkás, küls
szakember

megbízott

5. Cserkészcsapat portya (els csapat)
Felel s: megbízott cserkész csapat parancsnok
6. Egészséghét programok, els dlegesen az egészséges táplálkozás és a mozgás jegyében
Felel s: Lévays Szül k Egészséges Ifjúságért Egyesület vezet sége, összeköt tanár, véd n ,
testnevel k
7. DE- JÓ szakkör (egészséges ételek készítése a kollégium tanuló konyháján)
Felel s: nevel tanár, szakkörvezet
8. Lelki gondozás
Felel s: vallástanárok
9. Drog prevenciós szűrés (hetente 1 alkalommal az iskolában kiválasztott tanulók között
vizeletb l tesztcsíkkal történ vizsgálat)
Felel s: Lévays Szül k Egészséges Ifjúságért Egyesület
10 Egészségnevel el adás a kollégisták számára egyeztetett témában
Felel s: véd n , nevel tanárok
November
1. Egészségnevelési osztályszintű alkalmak.
Felel s: véd n , iskolai szociális munkás
2.

Sport rendezvények, tömegsport

Felel s: ISK, testnevel k
3. Önismereti csoport munkájának különös figyelemmel kísérése lelki egészségünk érdekében
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Felel sök: a szakkörvezet (k) és a szakkör tagjai.
4. Szeretetszolgálat látogatás lezárása
Felel s: nevelési igazgatóhelyettes, iskolai szociális munkás
5. Osztályterem szépségversen rendezése az iskolában
Felel s: osztályf nöki munkaközösség vezet je, osztályf nökök
6. Kollégiumi közösségi hétvége (új diákok bemutatkozása, közösségépítés)
Felel s: nevel tanárok
7.
szi szervezett Lévays túrák
Felel s: túra szakosztály vezet je, osztályf nökök
8.

Cserkészcsapat portya (második csapat)

Felel s: megbízott cserkész csapatparancsnok
9. DE- JÓ szakkör (egészséges ételek készítése a kollégium tanuló konyháján)
Felel s: nevel tanár, szakkörvezet
10. Lelki gondozás
Felel s: vallástanárok
11. Drog prevenciós szűrés (hetente 1 alkalommal az iskolában kiválasztott tanulók között
vizeletb l tesztcsíkkal történ vizsgálat)
Felel s: Lévays Szül k Egészséges Ifjuságért Egyesület
12. Egészségnevel el adás a kollégisták számára egyeztetett témában
Felel s: véd n , nevel tanárok
December
1. Drog prevenció, AIDS, el adás szervezése
Felel s: iskolai drogfelel s, osztályf nökök, LSZEIE képvisel je
2. Sport rendezvények, tömegsport
Felel s: ISK, testnevel k.
3. Osztályterem szépség- és tisztasági verseny II. forduló rendezése az iskolában
Felel s: osztályf nöki munkaközösség vezet je, osztályf nökök
4. DE- JÓ szakkör (egészséges ételek készítése a kollégium tanuló konyháján)
Felel s: nevel tanár, szakkörvezet
5.

Téli szervezett Lévays túrák

Felel s: túra szakosztály vezet je, osztályf nökök
6. Lelki gondozás
Felel s: vallástanárok
7. Drog prevenciós szűrés (hetente 1 alkalommal az iskolában kiválasztott tanulók között
vizeletb l t
esztcsíkkal történ vizsgálat)
Felel s: Lévays Szül k Egészséges Ifjuságért Egyesület
8.

Egészségnevel el adás a kollégisták számára egyeztetett témában

Felel s: véd n , nevel tanárok
Január
1. Téli Lévays túrák
Felel s: túravezet
2. Serdül kori változások, személyi higiénia el adássorozat az intézmény diáksága részére.
Felel s: véd n .
3. Sportrendezvények, tömegsport.
Felel s: ISK, testnevel k.
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4. Cserkészet portya (harmadik csapat)
Felel s: cserkész parancsnok
5.

Lelki gondozás

Felel s: vallástanárok
6. DE- JÓ szakkör (egészséges ételek készítése a kollégium tanuló konyháján)
Felel s: nevel tanár, szakkörvezet
7. Drog prevenciós szűrés (hetente 1 alkalommal az iskolában kiválasztott tanulók között
vizeletb l tesztcsíkkal történ vizsgálat)
Felel s: Lévays Szül k Egészséges Ifjuságért Egyesület
8.

Egészségnevel el adás a kollégisták számára egyeztetett témában

Felel s: véd n , nevel tanárok
Február
1. Szül i értekezleten a szül k figyelmének felhívása az egészséges életmód fontosságára és
a higiénikus környezet biztosítására. (Emlékeztet a szeptemberi eseményekre, vállalásokra.)
Felel s: iskola vezetése, osztályf nökök.
2.

Tisztasági verseny félévi értékelése.

Felel s: osztályf nöki munkaközösség vezet je, diákpresbiterek.
3. Az egészséges táplálkozás, és a káros szenvedélyek megel zése el adás, videó
Felel s: véd n , Term. tud. munkaközösség.
4. Sport rendezvények, tömegsport.
Felel s: ISK, testnevel k.
5. Egészséghét - Családi napok
Felel s:iskola vezet sége, véd n , osztályf nöki munkaközösség vezet je
6. Véradás az iskolában
Felel s: iskola vezet sége, véd n
7. Alapítványi bál- Szül i Egyesületi bál (LSZEIE)
Felel s: egyesület vezet je
8. Lelki gondozás
Felel s: vallástanárok
9.

DE- JÓ szakkör (egészséges ételek készítése a kollégium tanuló konyháján)

Felel s: nevel tanár, szakkörvezet
10. Drog prevenciós szűrés (hetente 1 alkalommal az iskolában kiválasztott tanulók között
vizeletb l tesztcsíkkal történ vizsgálat)
Felel s: Lévays Szül k Egészséges Ifjuságért Egyesület
11. Egészségnevel el adás a kollégisták számára egyeztetett témában
Felel s: véd n , nevel tanárok
Március
1. Lévays túra- Népek tavasza, teljesítmény túra
Felel s: túra szakosztály
2. Sport rendezvények, tömegsport.
Felel s: ISK, testnevel k.
3. Cserkészet portya (negyedik csapat)
Felel s: megbízott cserkész parancsnok
4. Lelki gondozás
Felel s: vallástanárok
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5. DE- JÓ szakkör (egészséges ételek készítése a kollégium tanuló konyháján)
Felel s: nevel tanár, szakkörvezet
6.

Drog prevenciós szűrés (hetente 1 alkalommal az iskolában kiválasztott tanulók között

vizeletb l tesztcsíkkal történ vizsgálat)
Felel s: Lévays Szül k Egészséges Ifjuságért Egyesület
7. Egészségnevel el adás a kollégisták számára egyeztetett témában
Felel s: véd n , nevel tanárok
Április
1.

Sport rendezvények, tömegsport.

Felel s: ISK, testnevel k.
2. Bogrács party SZMK (Mályi)
Felel s: iskola vezet sége, programszervez , osztályf nökök
3. Lévays túra- Vitézl teljesítmény túra
Felel s: túra szakosztály vezet je
4. Cserkészet portya (ötödik csapat)
Felel s: cserkész parancsnok
5. Lelki gondozás
Felel s: vallástanárok
6. DE- JÓ szakkör (egészséges ételek készítése a kollégium tanuló konyháján)
Felel s: nevel tanár, szakkörvezet
7. Drog prevenciós szűrés (hetente 1 alkalommal az iskolában kiválasztott tanulók között
vizeletb l tesztcsíkkal történ vizsgálat)
Felel s: Lévays Szül k Egészséges Ifjuságért Egyesület
Május
1. Lévay túra - Madarak és fák napja alkalmából.
Felel s: túravezet
2. Sport rendezvények, tömegsport- Gyereknapi sport
Felel s: ISK, testnevel k.
3.

Gyereknap- Gimnázium

Felel s: iskola vezet sége, programszervez , osztályf nökök
4. Lelki gondozás
Felel s: vallástanárok
5. DE- JÓ szakkör (egészséges ételek készítése a kollégium tanuló konyháján)
Felel s: nevel tanár, szakkörvezet
6. Drog prevenciós szűrés (hetente 1 alkalommal az iskolában kiválasztott tanulók között
vizeletb l tesztcsíkkal történ vizsgálat)
Felel s: Lévays Szül k Egészséges Ifjuságért Egyesület
7. Egészségnevel el adás a kollégisták számára egyeztetett témában
Felel s: véd n , nevel tanárok
Június
1. Tisztasági verseny értékelése
Felel s: osztályf nöki munkaközösség vezet je, diákpresbiterek.
2. Biológia terepgyakorlat (erdei iskola program)
Felel s. Természettudományos munkaközösség vezet je
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3. Cserkészet portya (hatodik csapat)
Felel s: cserkész parancsnok
4.

Kollégium kirándulás- Kassa

Felel s: kollégium igazgató, nevel tanárok
5. Lelki gondozás
Felel s: vallástanárok
6. DE- JÓ szakkör (egészséges ételek készítése a kollégium tanuló konyháján)
Felel s: nevel tanár, szakkörvezet
7. Drog prevenciós szűrés (hetente 1 alkalommal az iskolában kiválasztott tanulók között
vizeletb l tesztcsíkkal történ vizsgálat)
Felel s: Lévays Szül k Egészséges Ifjuságért Egyesület
8. Egészségnevel el adás a kollégisták számára egyeztetett témában
Felel s: véd n , nevel tanárok
A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel
A fiatalok osztályközösségi létének keretét az osztályf nök teremti meg. Az osztályf nök
személyisége és elhivatottsága nagy szerepet játszik a tanulók valóságképének alakulásában.
A tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szül k hozzáállását is befolyásolhatja igényessége,
értékrendje.
Az egészségnevelés szempontjából az osztályf nököt nem a szaktárgyi hovatartozása, hanem
általános tájékozottsága, problémafelismer és - feldolgozó képessége és módszertani ismeretei
segíthetik abban, hogy ezt a sokszínű témakört pedagógiai céljaira használni tudja.
A kerettanterv el írásai szerint az osztályf nöki órákba építve az 7.-12. évfolyamon egészséges
életmódra neveléssel kapcsolatos foglalkozásokat is tartunk.
Az el forduló témák f bb egységei:





esti- lelki egészségünk, életmód
önismeret, egészséges életvezetés
káros szokások, szenvedélybetegségek
emberi kapcsolatok, családi élete nevelés

Az egészségnevelési foglalkozásokat különböz formában valósítjuk meg. Közös beszélgetés
keretében, csoportmunkában, ötletbörze jelleggel; illetve tanévenként egy-két alkalommal el adást
hallhatnak

a

tanulók.

Az

el adásokat,

foglalkozásokat

az

iskolaorvos,

a

véd n ,

az

egészségfejleszt -mentálhigiénikus szakember, a kortárssegít diákok vagy a segít intézmények,
szervezetek munkatársai tartják. A témák feldolgozásához videofilmek is rendelkezésre állnak.
Tanórán kívüli tevékenységi formák
A tanulók egészségre vonatkozó ismereteinek b vítésével, rendszerezésével, az összefüggések
feltárásával; és interaktív, készségfejleszt módszerek alkalmazásával kívánjuk el segíteni a tanulók
személyiségfejl dését.
Célunk, hogy diákjaink a saját és mások egészségéért felel sséget vállalni tudó feln ttekké váljanak.
A választott programok és az alkalmazott módszerek:



fejlesszék a tanuló szociális készségét,
djanak lehet séget új ismeretek megszerzésére
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rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglév ismereteket
szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta ismereteket, tanítsanak rendszerszemléletre
fejlesszék a tanulók önismeretét, toleranciáját és empátiáját,
alakítsanak ki kritikus gondolkodást
fejlesszék a problémamegoldó, konfliktuskezelési és döntéshozási készséget,
alakítsanak ki helyes szokásokat, viselkedési normákat
mutassanak követend mintákat
ösztönözzenek felel sségteljes cselekvésekre

Kapcsolódó intézmények
ntézményünk egyházi fenntartású gimnázium. A Magyarországi Református Egyház Zsinata a
mindenkori érvényben lev állami jogi szabályozást és törvényi rendelkezéseket tiszteletben tartja,
egyeztetve azt saját bels Egyházi Törvényeivel. Egészségtervünk sikeres megvalósítása érdekében
mind állami, mind egyházi intézményekkel kapcsolatban állunk.
Állami intézmények
Az egészségterv megvalósítását közvetetten több olyan intézmény is szolgálja, mely konkrétan nem
szerepl je, de megvalósulásának aktív segít je.


háziorvosi rendel intézetek: bármely szerepl jér l legyen is szó az egészségtervnek, – tanuló
vagy tanár kolléga, esetlegesen szül , - az egészségmeg rzés, az egészség helyreállítása
során az els dlegesen meglátogatott, ezáltal az egészségtervhez kapcsolódó intézmények a
háziorvosi rendel intézetek, amelyek mindenki választott orvosa szerint tartozik.



szakorvosi rendel intézetek: bizonyos szükséges vizsgálatok elvégzéséhez a háziorvosnak a
pácienst be kell utalnia szakorvosi vizsgálatra, melyet meghatározott helyeken, városunkban
három helyen vehet igénybe. Ezek:



Semmelweis Kórház Rendel intézete (Miskolc, Csabai kapu 9 - 11)



Vasgyári Kórház Rendel intézete (Miskolc,Kerpely A. u.1 - 3)



Megyei Kórház Rendel intézete (Miskolc, Szentpéteri kapu 76.)
o speciális, id szakosan esedékes orvosi vizsgálatok: ez esetben vannak id t l és
nemt l függ vizsgálatok. Ezek: tüd szűr vizsgálat – évente esedékes nemt l
függetlenül; n gyógyászati rákszűrés – a hölgyeket érinti évi gyakorisággal, amelyet
általában minden n saját választott orvosánál intéz; mellrák szűrése – 35 év felett
optimális rendszeres önvizsgálat mellett évente elmenni szűr vizsgálatra;



Térségi Diagnosztikai Szűr centrum ( Miskolc, Csabai kapu 9 – 11)
o foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat: hivatástól függ en évente esedékes, mely
meghatároz egyéb szükséges orvosi vizsgálatokat, melyeknek leletével kell erre a
vizsgálatra jelentkezni.



o
o

Miskolc Városi Rend rkapitányság
Miskolci Gyermekment Szolgálat ( Miskolc, Megyei Kórház)

o
o

Nevelési Tanácsadó ( Miskolc, Táncsics tér)
Diósgy ri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet

o

Borsod – Abaúj – Zemplén
Közművel dési és Sportintézet

Megyei

Pedagógiai

Szakmai,

Szakszolgálati,

Egyházi intézmények
o Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatala (Miskolc, Kossuth utca)
o
o

TIREK Ifjúsági Misszió (Miskolc, Kossuth utca)
TIREK Diakóniai Központ (Miskolc, Palóczy utca)

41 / 133

o
o

Nyilas Misi Ház (Miskolc, Kossuth utca)
Református Pedagógiai Intézet, Budapest

Jogszabályi háttér
Minden, a közoktatási intézményekben kötelez iskolai egészségügyi ellátást, a jelenleg hatályos
26/1997. (IX.3.) Nm rendelet szabályoz. A rendelet az önkormányzatok által fenntartott oktatási
intézményeket említi, de a Magyarországi Református Egyház minden oktatási intézményére
érvényes. Részletesen rendelkezik az alapellátás és az iskola találkozásáról, az oskolaorvos
feladatkörér l, a véd n feladatkörér l, munkavégzésükhöz szükséges alapfeltételekr l, a diákok
helyér l és helyzetér l ebben a kapcsolatban, a benne említett személyek jogairól és kötelességeir l,
az iskolafogászatról, a fogorvosról, feladatairól és feltételeir l, illetve asszisztense munkavégzésének
szükséges feltételeir l és feladatairól egyaránt.
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
1. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez
2. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez
A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok
3. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez
A nevelési-oktatási intézmény véd n je által önállóan ellátandó feladatok
4. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez
Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladatai
5. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez
Aktualizáció
Intézményünk az elkövetkezend tanévet megel z en frissíti, aktualizálja egészségtervét, ezzel is
biztosítani kívánjuk az intézményünkbe járó diákok testi – lelki egészségét, fejl dését.
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

1.5.

Iskolai nevel és oktató munkánk egyik alapvet feladata a kiemelt figyelmet igényl tanulók
fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek
figyelembevétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejleszt

módszerek és szervezeti

formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
Az együttnevelés az intézmény egészében pedagógiai hatással bír: pozitív emberi értékek,
tulajdonságok kialakítására törekvés (a szeretet, a jóság, a becsületesség, az szinteség, az
önzetlenség, a szorgalom, a segít készség, a tolerancia, a felel sségérzet példáinak er sítése), az
együttműködési képesség kialakítása, az empátia fejlesztése.
Kiemelt figyelmet érdeml tanulók a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzd , a kiemelten tehetséges és a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók.
A kiemelt figyelmet érdeml tanulókkal való foglalkozásra iskolánk egy Komplex Támogató Rendszert
– röviden KTR –épített ki. A KTR –bendolgozó tanárk, nevelést-oktatást segít
következ munkacsoportokban dolgoznak:


tehetséggondozó csoport



szociális és lelkigondozói csoport



tanulmányi csoport



pályaorientációs csoport

alkalmazottak a

A segít csoporthoz egy jelz rendszeren keresztül kerülnek a tanulók. Minden osztályf nöknek és
nevel nek rendelkeznie kell tanulóiról háttérismerettel, melyek segítségével lehet vé válik a
megközelítés, a bármilyen okból kialakuló hátrányok megel zése. Az iskolai negyedéves
beszámolóban a tanárok jelzik, hogy az általuk tanított tanulók közül kiket vélnek kiemelt figyelemre
méltónak. Az iskolapszichológus ezt összegezve a megfelel
tanulókat.
1.5.1.

munkacsoportokhoz irányítja a

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos

pedagógiai teendők
A tanulmányi csoport fontos területe a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása.
A kudarcot mindenkinek nehéz elviselnie. Sokszor érett személyiségű feln ttnek sem könnyű azt
feldolgozni, egy kamaszodó ifjú életét pedig tönkre is teheti.
Érkezhet iskolánkba valaki szerényebb képességekkel, hiányos felkészítést nyújtó iskolából, vagy
kevésbé ösztönz
környezetb l. Mindhárom tényez
– akár külön-külön is – vezethet
sikertelenséghez. Bármi is az oka a lemaradásnak, minden lehetséges módon meg kell próbálnunk
segíteni a hátrányos helyzetben lév diákon. Lehet, hogy csak egy tálentumot hozott, de számára
is az a válasz: „kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután;” (Lk 25,21)
Legfontosabb céljaink:


a tanulási hátrányok csökkentése, esetleg megszüntetése. Ezáltal sok kudarcot megel zünk, és
sikerélményt nyújthatunk hátránnyal induló diákjainknak.
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egészséges önbizalommal rendelkez , gátlásait leküzd , magabiztos személyiség formálása,



a tananyag elsajátíttatása és a 12. osztály végére az érettségi követelményeinek való megfelelés.

E célok megvalósításához vezető feladataink:


a felvételi során alapos ismeretet kell szereznünk a diákokról és alkalmasságukról.



feltárjuk, hogy milyen okok vezettek a tanulóink sikertelenségéhez, és azon dolgozunk, hogy a
diák rajta kívül álló okok miatt ne maradjon le az ismeretszerzés folyamatában.



felzárkóztató foglalkozást tartunk az új 7. és 9. évfolyamos tanulóknak magyar nyelv és irodalom,
valamint matematika tantárgyakból.



a tanítás folyamatában egyénre szabott tanítási módszereket, differenciálást, kooperatív
módszereket alkalmazunk.



a 7. és 9. évfolyamos valamennyi diákot tanulás-módszertani képzésbe vonjuk be, mely által
sikeresebben tanulnak önállóan.



csoportbontásban oktatjuk a matematika, idegen nyelvek és hittan tantárgyat.



az érintett szül kkel szorosabb kapcsolatot tartunk, szükség esetén közösen keresünk más
iskolát azon tanulók számára, akik nem képesek megbirkózni a Lévay minimális
követelményeivel.



gyakran éljünk a dicséret pedagógiai eszközével, teremtsünk olyan helyzeteket, amelyekben apró
sikerélményekhez jutnak tanulóink. Ezek ösztönz en hatnak a kudarcélményekkel küszköd
diákokra.



szakemberek segítségét is igénybe vesszük esetekt l függ en (pl. REFEGYMI).

Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásában, a tanulók fejl dését veszélyeztet
megszüntetésében.

körülmények megel zésében, feltárásában,

Minden gyermeket érint ifjúságvédelmi tevékenység: „A gyermeki jogok védelme minden olyan
természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával,
ügyeinek intézésével foglalkozik…” /1997. évi XXXI. törvény 11. § (1)
Az osztályf nök kiemelten kezeli a szül kkel való kapcsolattartást. Minden, a családot, a gyermeket
érint kérdésekr l rendszeresen tájékoztatást ad minden tanuló esetében. Pedagógiai eszközeivel
segítséget nyújt a szül knek ahhoz, hogy gyermekükkel megfelel en foglalkozzanak, és eleget
tegyenek a közoktatásról szóló törvényben és a gyermekvédelmi törvényben meghatározott
kötelességeknek. Mindehhez fórum a személyes találkozás, szül i értekezlet, a fogadóóra.
Amennyiben nem sikerül rendszeres és együttműköd
ifjúságvédelmi felel s segítségét.
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kapcsolatot elérnie, jelzéssel él és kéri az

Az ifjúságvédelmi felel snek az iskola tanulóira vonatkozó testületi döntések, határozatok, szervezeti
kérdések, intézkedések meghozatala alkalmával a gyerekek érdekeit képviselnie kell (az 1997. évi
XXXI. törvény II. fejezet 6. 7. 8. és 10. § alapján), például az alábbi helyzetekben: a házirend, a
jutalmazás-büntetés rendszerének kidolgozásakor, kitüntetések odaítélésénél, fegyelmi eljárások
lefolytatásánál.
Az ifjúság védelmi felelős


folyamatosan kapcsolatot tart az osztályf nökökkel,



jelen van az osztályf nöki munkaközösségi foglalkozásokon, osztálymegbeszéléseken,



testületi értekezleten félévente beszámol,



az igazgatóval együttműködik az ifjúságvédelmi feladatok meghatározásában,



a tanulókat és a szül ket tájékoztatja azokról a lehet ségekr l, személyekr l, intézményekr l,
amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,



családlátogatásokon indokolt esetben részt vesz a veszélyeztet okok feltárása érdekében,



a veszélyeztetet okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,



segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,



a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását
kezdeményezi.

A gyermek- és ifjúságvédelem három alappillére: a megel zés, a feltárás és a megszüntetés
Megelőzés
A megel zés gyermekvédelmi, és egyben pedagógiai tevékenységet is jelent, célja, hogy megel zze,
elhárítsa vagy enyhítse azokat a gyermekre ható károsodásokat, amelyek az egészséges
személyiségfejl dését megzavarják vagy gátolják, másrészt segítse azoknak a pozitív hatásoknak az
érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a gyermek társadalmilag is értékes képességeinek
kibontakoztatásához és kifejlesztéséhez. A megel z tevékenység jelent s eleme a hiányzások
iskolaszintű következetes igazoltatása és ellen rzése; igazolatlan mulasztás esetén a törvényes
eljárás betartása. A túl gyakran, vagy huzamos ideig hiányzó tanulóra is figyelmet kell fordítani,
hiszen ez is képezhet hátrányt, lehet a veszélyeztetettség forrása, ha id ben nem megfelel en
kezeljük.
Feltárás
Fel kell ismerni, fel kell tárni a tanulók problémáit, meg kell keresni az okokat.
Segítséget kell nyújtatni a problémák megoldásához, jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti
szolgálat szakembereinek
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyerekek problémáit az iskola és a
gyermekjóléti szolgálat minél hatékonyabban tudja kezelni, megel zve ezzel súlyosabbá válásukat.

A gyermekvédelmi törvény szerint:
„Veszélyeztetettség: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult –
állapot, amely a gyermek testi, érzelmi, értelmi vagy erkölcsi fejl dését gátolja vagy akadályozza.”
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A gyermekvédelmi törvény azokat a gyerekeket
személyiségfejl dését valamilyen károsodás fenyegeti.

tekinti

Azok tekinthet k hátrányos helyzetűnek, akiket különböz

veszélyeztetettnek,

akiknek

a

környezeti tényez k akadályoznak az

adottságaikhoz mért fejl dési lehet ségük elérésében – els sorban kulturális, tanulmányi
szempontból.
Különbség a veszélyeztetettség és hátrányos helyzet között: a hátrányos helyzet következménye a
tanuló esélyegyenl tlensége, a veszélyeztetettsége, a tanuló személyiségének károsodása

Megszüntetés
Az iskola, a pedagógusok feladatai közé tartozik az is, hogy részt vegyenek a tanuló fejl dését
veszélyeztet okok megszüntetésében. Ennek érdekében a nevelési-oktatási intézménynek együtt
kell működnie a polgármesteri hivatallal, az iskolaorvossal, a családsegít szolgálattal, a nevelési
tanácsadóval, a rend rséggel, a bírósággal, az ügyészséggel, a gyermekvédelemben részt vev
társadalmi szervezetekkel.
Amennyiben az iskola veszélyeztetettségre utaló jelet észlel, értesíteni kell a gyermekjóléti
szolgálatot, hogy az megtehesse a szükséges lépéseket a veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében. Az intézmények a pedagógiai munkájuk részeként a pedagógiai tevékenységükkel is
segíteni tudják a megszüntetést.
Pedagógiai munkán belüli tevékenységek a veszélyeztetettség megszüntetésére:


felzárkóztató foglalkozások



tehetséggondozó foglalkozások



az indulási hátrányok csökkentése



differenciált oktatás és képességfejlesztés



pályaválasztás segítése



személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szül nek)



egészségvéd és mentálhigiénés programok szervezése



családi életre történ nevelés



iskolai étkezési lehet ség



egészségügyi szűr vizsgálatok



a tanulók szabadidejének szervezése



a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, ösztöndíj, természetbeni támogatás)



a szül kkel való együttműködés



tájékoztatás a családsegít és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban olyan szociális háló került kialakításra,
amely a tanulók számára megfelel biztonságot és segítséget jelenthet krízishelyzetben, illetve az
osztályf nökök, szaktanárok munkáját is segítheti a segítségnyújtás és a problémakezelés terén.
Hatékonysága abban mutatkozik meg, hogy pontos tájékoztatást ad arról, hogy az észlelt
problémával az iskola pedagógusának kihez kell fordulnia els sorban azért, hogy szakszerűen és
leghatékonyabban tudjunk segítséget nyújtani.
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A szociális háló célkitűzései:
 a diákok prevenciós segítése,
 kríziskezelés,
 életkori sajátosságokból adódó nehézségek kezelése,
 anyagi jellegű nehézségek alkalmankénti enyhítése,
 segítség családon belüli er szak esetén
Tevékenységek
 lelkigondozás
 osztályf nöki beszélgetések, nevel tanári beszélgetések
 szükség esetén jelzéssel élés a különböz szolgálatok felé
 prevenciós alkalmak
 LSZEIE - Lévays szül i egyesület tevékenységei
 Egészséghét
 Küls segít k szolgáltatásai
 Családgondozás
 Családterápia
 Egyéni terápia
 Jogi tanácsadás
 Alkalmi anyagi segítség
Diákoldalról mindazon diákok jogosultak igénybe venni a szociális háló szolgáltatásait, akik a Lévay
József Református Gimnázium és Diákotthonnal tanulói jogviszonyban vannak.
A „szolgáltatói” oldalról az ifjúságvédelmi felel s, osztályf nökök, vallástanárok, küls segít ként a
REFEGYMI munkatársai, gyülekezeti lelkipásztorok vesznek részt, ill. vonhatók be a segít
folyamatba.
Az anyagi hátrányok enyhítését szolgáló lehetőségeink:






A többgyermekes családok (önkormányzatok által biztosított) étkezési hozzájárulásának
közvetítése
Közös programok költségeinek csökkentését az iskolában működ alapítványok, anyagi alap(ok)
segítik
Önkormányzatok polgármesteri hivatalaitól kérhet segélyek, támogatások megszerzésében
támogató együttműködésünkkel segítjük a rászoruló tanulóinkat.
Az ifjúságvédelmi felel s figyelemmel kíséri a diákjóléti pályázatokat, a lehet ségekre felhívjuk
tanulóink figyelmét, a pályázatok elkészítésében segít az osztályf nök.
A gyülekezeti diakónia kiterjesztése a tanulókra.

Mindezen tevékenységünket Krisztus tanításai szerint végezzük:
„Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be:
és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott (Márk 9,37)
1.5.2.

Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltér
viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk id ben felismerni és
kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzd tanulókat.
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Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelel
szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Elvárt az együttműködés a
gyógypedagógusokkal,

a

pedagógiai

szakszolgálatok

szakembereivel

és

az

egészségügyi

intézményekkel.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel
kívánjuk elérni: (az iskola sajátosságai szerint)


a belép évfolyam év eleji tudásszintjének mérése valamennyi tantárgyból, különös tekintettel a
szövegértésre és a matematikai kompetenciára,



a problematikusnak ítélt tanulók szakért i vizsgálatának kérelme,



tanulás-módszertani ismeretek alkalmazása a tantárgyi órákon,



szoros kapcsolat az általános iskolákkal, a nevelési tanácsadóval és a gyermekjóléti
szolgálattal,



az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,



a nevel k és a tanulók személyes kapcsolattartása,



az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata,



a fels fokú továbbtanulás irányítása, segítése,



a szül k és a családok nevelési gondjainak segítése,



az egy osztályban tanító tanárok együttműködése, egységes nevelési elvek alkalmazása,



az osztályközösség segít erejének mozgósítása,



a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonása,



szül k tájékoztatása a családsegít és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról,



kedvezmények, mentességek biztosítása a nemzeti köznevelési törvény alapján,



iskolapszichológus segít tevékenysége.



az osztályf nök az ifjúságvédelmi felel s segítségével küls szakember segítségét is igényelheti
(nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat).
1.5.3.

Sajátos nevelési igényű tanulók

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált
formában folyik.
Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelel en, a vonatkozó jogszabályi el írások
szerinti speciális implementációjú tanterv szerint történik. A használt módszerek igazodnak
hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó
szabályozók által megfogalmazottaknak megfelel en folyik.
Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történ együttnevelésére, akiknek
nevelését-oktatását a szakért i bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók többségi
társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. Ez jelenti
a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, speciális
tankönyv használatát, az ellen rzés és az értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez, és az
egyéni foglalkozásokat.
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A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló id keretek (habilitációs és rehabilitációs
órakeret) és csoportszervezési el írások megtartásával, speciális szakemberek igénybevételével
folyik. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet 2. sz.
mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján
szervezzük meg.
Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes
pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények segítségét.
A jogszabályi hátteret tekintve a következ
rendelkezéseket:
-

helyeken találjuk meg erre a két területre vonatkozó

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésr l

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működésér l és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
-

15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működésér l
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

1.)

Sajátos nevelési igény (SNI)

KNT, 4.§ (25.) alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igényl
gyermek, tanuló, aki a szakért i bizottság szakért i véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi
(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes el fordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejl dési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
KNT, 47. § (1) alapján a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges
bánásmód keretében állapotának megfelel

pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai

ellátásban részesüljön attól kezd d en, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges
bánásmódnak megfelel ellátást a szakért i bizottság szakért i véleményében foglaltak szerint kell
biztosítani.
2.)

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség

KNT, 4.§ (3.) alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igényl gyermek, tanuló, aki a szakért i bizottság szakért i véleménye
alapján az életkorához viszonyítottan jelent sen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejl dése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem min sül sajátos nevelési
igényűnek.
KNT, 47.§ (8.) alapján, ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzd, fejleszt foglalkoztatásra jogosult. A fejleszt foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai
nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.
Az SNI és BTMn tanulók kiszűrésének lehet ségei:


általános iskolában már feltárt probléma után követése, felülvizsgálata a már meglév
szakvéleményben megfogalmazottak alapján.
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szakvéleménnyel nem rendelkez , bejöv tanulóink csoportos szűrése, melynek célja, a tanulók
képességeinek (leginkább a matematikai, szövegértési területen) megvizsgálása, majd
továbbítása a szaktanárok és szül k felé.



fels bb évfolyamokon, kimen rendszerben, a szaktanárok és/vagy szül k jelzése és kérése
alapján szakszolgálattól kért vizsgálat, melyr l szakvélemény készül.

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd

gyermekek

részére gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus, logopédus által tartott fejleszt -, rehabilitációs
foglalkozásokat biztosít az intézmény, melyen a megjelenés a tanulók részér l kötelez nek
tekintend . Hiányzás igazolására ugyazazok a szabályok érvényesek, mint a kötelez tanítási
órákra.( KNT, 51.$ (2) ) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás
igazolatlan, melynek következtében részt vesz az intézmény házirendjében megfogalmazott
fegyelmezési rend eljárásának folyamatában.
A szakért i vélemények alapján intézményvezet i határozatok fogalmazzák meg a különböz
mentességeket, kedvezményeket a tanulók számára. A szakért i vélemények a kiállítástól számítva
lépnek életbe..
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
tanulók iskolai fejlesztésének elvei
A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmények
eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak
halmozott el fordulása áll fenn.
a) A részképesség zavarok körébe az iskolai teljesítmények - els sorban az alapvet
eszköztudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje,
valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex tünet
együttese tartozik. Jellemz , hogy az adott részképességben az intelligencia szintjének
ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás
mutatható ki az intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A
részképesség zavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemz je a számukra nehéz iskolai
feladatok iránti feltűn közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek következtében
fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos tevékenységek (olvasás, írás, számolás)
elutasításában fejez dhet ki.
b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az érintett
tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal több cselekvéses
tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk (helyzetidegenség, hibáshiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési képesség miatt nem
tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes kontrollra, meger sítésre szorulnak.
Míg a részképesség zavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi fogyatékosság
(gyengén látás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig a hiperaktivitás, a nyugtalanság, a
túlmozgások, a figyelemzavar el fordulásakor a tanulók általánosan gyenge képességűnek, értelmi
fogyatékosnak tűnhetnek.
A fejlesztés alapelvei
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A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése
gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A rehabilitációs
célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik.
A kialakulatlan részképesség jellegének megfelel en az iskolai oktatásunkban érvényesítjük a
számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakért i és
rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekb l az értékelés
és min sítés alóli mentesítés lehet ségét.
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:
a) az egészséges énkép és önbizalom kialakítása,
b) a kudarctűr -képesség növelése,
c) az önállóságra nevelés.
A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai
1. Diszlexia, diszgráfia
A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszintt l független olvasási és
helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, érési
késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböz összefonódásai
találhatók meg, valamelyik dominanciájával. Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge
a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi
képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. Az olvasás tanulása során
nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs betűtévesztések fordulnak el , a
sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás
kombinációk, felületes akusztikus képzetek el hívása észlelhet . Nehéz a figyelem megosztása az
olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási
tempó, gyenge a szövegértés.
A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és fels fokú oktatásban, illetve
a feln ttkorban is feltűnnek és fennmaradnak.
Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemz

a rossz kéztartás, az

íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való el rehaladáshoz viszonyítva
nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata.
Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor csak
nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók.
A fejlesztés célja:
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az
intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelel ért olvasás-írás készséget, fejlessze
kifejez készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.
A fejlesztés feladatai:
a) a testséma biztonságának kialakítása,
b) a téri és id relációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
c) a vizuomotoros koordináció gyakorlása,
d) a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
hangoztató-elemz , szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vev , valamint a vizuális és
auditív észlelésre alapozó módszerrel,
f) az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai
pályafutása alatt,
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g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
h) az él idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi
írással, szövegszerkeszt használatának megtanításával és alkalmazásával.
2.. Diszkalkulia
A diszkalkulia különböz

számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok

megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a
számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége
más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegen nyelv tanulás) jó színvonala mellett. Hátterében
általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg, amelynek következtében zavart az
érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás. Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése és
tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett
gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve
zavart szenved az emlékezet és a figyelem.
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdekl dés, kialakulatlan a mechanikus
számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv
használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.
A fejlesztés feladatai:
a) az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
b) a testséma kialakítása,
c) a téri relációk biztonsága,
d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
e) a szerialitás er sítése,
f) segít , kompenzáló eszközök használatának megengedése,
g) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció el térbe helyezése,
a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális
meger sítés,
h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést
segít technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.
3. A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar
Hiperkinetikus zavarok
Már az els

öt évben kialakuló tünet együttes, melyet jellemez a tevékenységek csapongása, a

figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, megfontolatlanság,
többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és
motoros képességek fejl désének késése. Másodlagos szöv dménye az aszociális viselkedés és
csökkent önérték tudat.
Magatartási zavarok
Jellemz i a visszatér és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A viselkedés
er sen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván áthágja. Sokkal
súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdül kori lázadás és hosszan tart (hat hónap
vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyakkal, állatokkal
szembeni durva bánásmód, fenyeget er fitogtatás, indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás.
A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai:
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a) A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek
megfelel érzékelésére.
b) Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdekl désének,
terhelhet ségének ismeretében.
c) A tanuló viselkedésének

(kommunikációjának,

önbizalmának,

magabiztosságának,

önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy
kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való
beilleszkedésének segítése.
d) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel.
e) A fejl dés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.
Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettekt l. Az
els tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelel
motiváció és a feladattudat kialakításának az id szaka a gyógypedagógiai korrekciós-kompenzálóterápiás módszerek alkalmazásával.
A NAT alkalmazása
A pszichés fejl dés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak
megvalósítása általában lehetséges.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A pszichés fejl dés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes
műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztend képességek (azok fejl dési útjai, módjai
és kialakulásuk id tartama) módosulhat.
Kiemelt szerepet kap az Énkép és önismeret, a Kommunikációs kultúra, a Testi és lelki egészség, a
Felkészülés a feln tt lét szerepére.
A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi
területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztend képességek (azok fejl dési útjai, módjai és
kialakulásuk id tartama) mindenkor a tanulók egyéni fejl désének függvénye.
A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az
olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatai között
kap kiemelt szerepet.
Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar, indokolt
a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek el térbe helyezése a helyi tanterv
készítésénél.

Sajátos nevelési igény: a látássérülés, a hallássérülés
Látássérültek
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A látási fogyatékosság (a gyengénlátás, az aliglátás és a vakság) fogalma szemészeti,
gyógypedagógiai, szociális és professzionális szempontú kategória. A látássérülés mértéke a
látásmaradvány szemészeti adatai alapján határozható meg.
Amikor látásról beszélünk, akkor els sorban a közeli és a távoli látásélességre gondolunk, ám a látás
képességének egyéb fontos tényez i is vannak. Ezek: a perifériás látás, a színlátás, a
kontrasztérzékenység és a látótér, amelyek a különböz szembetegségek következtében eltér
mértékben sérülhetnek. A sérülés mértékének ismerete befolyásolja a pedagógiai munkát is. A
gyengénlátó, aliglátó és vak gyermekek sajátos nevelési igényű tanulók.
A pedagógiai szempontból történ kategorizálás aszerint differenciálja a látássérülteket, hogy
képesek-e a síkírás-olvasásra vagy sem. Ebb l a szempontból a látásélesség számszerű adataitól
függetlenül a látássérülteknek két csoportját különböztetjük meg:
(1) A tanulóra látáson alapuló (vizuális) információszerzés jellemz .

k segédeszközzel képesek

olvasni, írni (pl. távcs szemüveg, nagyító, olvasókészülék). Ebben az esetben a tanulók a vizualitás
els dlegessége mellett különböz mértékben támaszkodnak a hallási (auditív) és a tapintó típusú
(taktilis) információkra is. Ebbe a csoportba sorolható minden gyengénlátó gyermek és az aliglátó
tanulók egy része.
(2) A súlyosan aliglátó és a vak tanulókat els sorban a tapintásos és a hallási információszerzés
jellemzi. Maradék látásuk még segédeszköz igénybevételével sem teszi lehet vé a síkírást-olvasást.
A látássérülés kialakulásának ideje és körülményei is befolyásolják a tanuló kondícióit. Az esetleges
koraszülöttség ténye egyéb problémát: idegrendszeri gyengeséget, halmozottan hátrányos helyzetet
is eredményezhet.
Az oktatás, nevelés folyamán lényeges figyelembe vennünk, hogy a szembetegség milyen mértékben
befolyásolja a közelre és a távolra látás min ségét – el fordul, hogy nagyon gyenge távoli látás
mellett olyan jó marad a közeli látás, hogy (esetleg segédeszközzel) lehet vé válik a síkírás és az
olvasás.
A pedagógiai munkában a megmaradt funkciókra támaszkodhatunk – azokat fejleszteni, a hiányzókat
kompenzálni kell.
Vak tanulók a befogadó iskolában
A látássérült gyermekek eredményes neveléséhez-oktatásához gyakran nem elég az általános
pedagógiában megszokott mozzanatok, eszközök, módszerek alkalmazása. Az új feladatok
teljesítése innovatív szemléletű, együttműködésre kész pedagógiai munkával valósítható meg.
A vak tanulók oktatása, nevelése folyamán alkalmazkodni kell a sajátos információszerzési módhoz.
Arra kell törekedni, hogy lehet leg a tanóra minden mozzanatába bevonjuk a vak tanulót is – minél
kevesebb legyen számára az „üresjárat”.
Bizonyos tantárgyak anyagát át kell alakítani
megtanulhatják, de rajzolás helyett mintázzanak.

számukra.

Például:

a

művészettörténetet

Támaszkodhatunk a vak gyermekek auditív figyelmére, memóriájára. Ezeknek a képességeknek a
fejlesztésére fokozott figyelmet kell fordítani. Lehet ség van erre a tanítási-tanulási folyamatban, de
helyet kaphat a kompenzáló technikák tanítása mellett a habilitációs, rehabilitációs speciális
fejlesztésben is.
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A tanuláshoz szükséges képességek csakis a tanulási folyamat során fejl dnek. Miközben hatékony
tanulási módszereket tanulnak meg, sajátítanak el, általuk fejl dik tanuláshoz való viszonyuk, és a
sikerek nyomán n

az önbizalom. Igyekezzünk többféle tanulási technikát megismertetni a vak

tanulókkal is, és késztessük a gyerekeket a tanulás során tudatos önmegfigyelésre. Id vel a számára
legmegfelel bb eszközt és módszert fogja választani feladatai megoldásához. Az örömteli
tevékenységgel töltött szabadid
lehet sége
tanulásszervezés különféle módjait is.

összpontosításra

ösztönöz.

Próbáljuk

ki

a

A vak tanuló pontírásos tankönyveket, adaptált munkafüzeteket használ vagy hangoskönyveket, ill.
számítógépet. A hosszú tananyagok megtanulását hangkazettára mondva segíthetjük. Az
eredményesség érdekében lehet séget kell teremtenünk a minél több érzékszervvel (hallással,
tapintással, szaglással) történ információszerzésre. Amit nem láthatnak a tanulók, azokat – például
a kísérletek végzésekor végbemen változásokat – közvetítsük nekik szóban.
A vakok oktatása nem nélkülözhet speciális eszközöket. Vannak olyanok, amelyeket célzottan nekik
fejlesztettek ki, de sok eszközt átalakítva, adaptálva tettek számukra használhatóvá. Ilyen például a
domború, tapintható térkép.
Minden tantárgy számos speciális, „vakos” szemléltet - és segédeszközt alkalmaz. A matematika
tanításához az abakuszt, tapintható vonalakat rajzoló körz t, törtdobozt, egyéb tapintható
szemléltet - és mér eszközöket, hang-, illetve pontírású kijelz vel ellátott kalkulátorokat használnak.
A kémiai kötéseket, molekulaszerkezeteket is lehet ábrázolni tapintható formában. A kreatív
pedagógus maga is kitalálhat egyedi megoldásokat.
A számítógép egyre nagyobb szerepet kap a vak tanulók oktatásában. Kiegészít k (Braille-sor,
képerny -olvasó) sokoldalúan biztosítják az önálló ismeretszerzést.
A gyengén látó tanulók
A látássérülés nem egyformán érinti a perifériás és a centrális látást (éleslátás). A centrális látás
sérülése a síkírást-olvasást akadályozza, a perifériás látás sérülése pedig a látótér csökkenését,
gyakran körkörös szűkületét, úgynevezett „cs látást” eredményezve els sorban a tájékozódást,
közlekedést nehezíti.
Van, aki fénykerül , hunyorog, könnye csordul er s fényben, míg mások fényigénye nagy. k külön
helyi megvilágítást igényelnek. El fordul, hogy az udvari ver fényr l sötét folyosóra érkez látássérült
tanuló tájékozódása nehezítetté, bizonytalanná válik. Ez a tünet a fényer sség-változáshoz való
alkalmazkodás hibájának a következménye.
A diagnózis pontos ismerete és figyelembevétele szükséges a látássérült tanuló optimális osztálybeli
helyének kijelöléséhez, a különböz látásjavító eszközök ajánlásához, a speciális módszerek,
valamint a fejlesztési feladatok megválasztásához is.
Az iskolai feladatok nagyrészt vizualitásra épülnek. A gyengénlátó, aliglátó tanulók emiatt alapvet en
hátrányban vannak. Az ismeretszerzéshez, feladatmegoldáshoz több id re van szükségük.
Az egyéni differenciáláshoz nagy odafigyelés szükséges a pedagógus részér l, de sokszor apró
módszerbeli vagy eszközt érint változtatás is elegend ahhoz, hogy a látássérült tanulók érzékelési
korlátaik ellenére eredményesen vegyenek részt a tanítási-tanulási folyamatban. A tanárok nagy
segítséget nyújthatnak kézbe adott táblai vázlattal vagy táblára íráskor a táblára írt szöveg
kimondásával.
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Az olvasást kiváltó tanulási lehet ség a magnós tanulás. A hosszabb leckéket tartalmazó „tanulós”
tárgyak (történelem, biológia, földrajz) hangkazettára mondott anyaga a tanuló délutáni önálló
felkészülésének eszköze. A pedagógus segíthet a hallás útján történ

ismeretelsajátítás hatékony

egyéni sajátosságainak, módszereinek felismerésében. A középiskolai tankönyvek hanganyagát a
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a látássérült tanulók számára ingyenesen biztosítja.
A gyengénlátók oktatásában f szempont a láthatóság, az olvashatóság biztosítása. A tanulók a
szokványos méretű iskolai információs anyagot (tankönyvi kép, szöveg, szemléltet anyagok) nem
tudják használni. Számukra nagyobb méretű betűt, ábrát kell biztosítani, és szükség esetén lehet vé
tenni a közelebbr l való szemlél dést. Nemcsak a betűméretet, hanem a vonalvastagságot, a sorköz
méretét is az egyéni igényeknek megfelel en kell megválasztani. Biztosítani kell a kontrasztosságot
(fekete-fehér, kék-sárga stb.). Kerülend
szövegmegjelenítés.

a fényes lapfelület, a színes mez ben történ

A technikai fejl désnek köszönhet en gyengénlátó tanulók számára ma már sokféle korszerű optikai
eszköz áll rendelkezésre: kézi, elemes lupék, hasábnagyítók, teleszkópok, távcs szemüvegek,
elektronikus olvasókészülékek. Az aliglátók a szükséges, 15-60-szoros nagyítást lehet vé tev
optikai, elektronikai eszközök segítségével képesek a síkírás-olvasás elsajátítására. Az
olvasókészülék – amelynek képerny jén megjelenik a nagyított szöveg – a köztudatban
„olvasótelevízió” néven is szerepel. A nagy értékű segédeszközök beszerzése gyógypedagógiai és
szemész orvosi javaslatra, többnyire az OEP támogatásával történik. Használatukat a tanulók a
tiflopedagógus segítségével tanulják meg.
A tanulást még számos hasznos eszköz segíti. Például: könyvtartó állvány, speciális füzet, speciális
vonalzó stb.
Fontos követelmény, hogy a látássérült tanulók használják a szükséges segédeszközöket és
tudatosan vegyenek részt környezetük számukra kedvez kialakításában.
Sok módszer, eszköz nem vagy csak változtatással használható a látássérültek oktatásában. Az
írásvetít által kivetített képet csak teljes besötétítés mellett, nagyon közelr l látják. Odafigyeléssel, a
tanuló segítségül hívásával eredményesen megoldható a szemléltetés.
Vannak olyan tantervi követelmények, amelyek teljesítése akadályba ütközik. A látássérült nem látja
a térkép számára kedvez tlen nagyságú feliratait (fokszám), ugyanakkor ismernie kell a
helymeghatározás technikáját. Nem képes milliméteres pontossággal szerkeszteni, de a szerkesztés
menetét pontosan kell tudnia, és a 0,5 cm-es pontosságú szerkesztési feladat teljesítése elvárható
t le.
A látássérültek számára az informatika-számítástechnika tantárgy „el szobája” a gépírás (a tízujjas
vakírás) megtanulása. A látássérült nem képes pillanatonként tekintetet váltani a monitor, a klaviatúra
és a munkaanyag között – ezért a vakírás esetükben létkérdés. A szövegszerkesztés tanítását a
látássérülés következtében kialakult zavart látás-mozgás koordináció is indokolja. Ez a koordinációs
zavar az oka a gyengénlátóknál a grafomotoros képességek gyengeségének. A gyengénlátó
gyermekek kézírása kiváltható számítógéppel. Segítségével jól olvasható, esztétikus, számukra is
látható-követhet nagyságú írásmunkákat készítenek. A számítástechnikai ismeretek elsajátítása
nagyító szoftverek, kiegészít egységek alkalmazásával történhet – sokuk munkaválasztását,
megélhetését segítheti majd. A látássérültek informatikai képzésben eredményesen vesznek részt,
s t többen közülük kiváló programozók.
A látásteljesítmény növelése, a látás jobb kihasználásának képessége tanulható. A kötelez
tanórákon túl a tanulók számára habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások szervezésére,
terápiás, felzárkóztató célú fejlesztésre van lehet ség és kötelezettség. Ezeken a foglalkozásokon
kaphat helyet a látásnevelés, tájékozódásra nevelés, mozgáskorrekció.
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Jó, ha a tanuló a számonkéréskor már a módosított követelményekhez igazított ellen rz lapokat
kapja, számára optimálisra nagyított méretben, kontrasztos másolatban. Kell tanári gondoskodás
hiányában a látássérült tanulók igyekeznek a maguk számára megoldásokat találni, de ez nem az
együttnevelés királyi útja.
A látássérültek kis segítséggel el tudnak sajátítani kompenzatív technikákat, amelyek alkalmassá
teszik ket a társadalmi autonómiára, a társadalmi integrációra.
Életmódbeli jellemz ik is igen eltér ek. Vannak, akiknek életvitele nem különbözik látó társaikétól, de
vannak, akik ett l lényegesen eltér életmódot folytatnak.
Pszichés funkciók és tulajdonságok tekintetében a gyengénlátók nem maradnak el jól látó társaiktól,
s t gyakran kiemelked en jó képességekkel rendelkeznek, amelyek kompenzálják a sérült
funkciókat. A gyengénlátásból következik, hogy általában lassabban olvasnak, mint az ép látású
tanulók. A tanulás során ezt a hátrányukat sokan figyelmi koncentrációval és a memória
fejlesztésével kompenzálják – pl. több oldalas leckét egyszeri lassú olvasással képesek megtanulni.
Természetesen terjedelmi és id beli korlátokkal számolnunk kell.
A gyengénlátó tanuló tapasztalatszerzési lehet ségei lelassultak, korlátozottak. Ezért a
személyiségfejlesztés során biztosítani kell a tapasztalati bázis hiányát pótló tevékenységi formákat,
körülményeket.
Sok látássérült tanuló az emberi arcot, az arckifejezéseket hiányosan érzékeli, a mimikára nem
reagál, a metakommunikatív jelzéseket nem látja. A tökéletlen látási kontroll következtében
nehezebben kommunikál. Környezetének fel kell készülnie az ebb l fakadó hátrány leküzdésére.
Például a vak tanulónak jelezni kell az új jövevény jelenlétét, a gyengénlátó tanulónak is szavakkal,
hangsúllyal kell kifejezni elégedettségünket, érzelmeinket. A bíztató mosolynak, tanári fejcsóválásnak
számukra nincs hatása, mert nem érzékelik.
El fordul, hogy a látássérült tanulóknak szükségük van a látó osztálytárs segítségére. A társak
segít készsége sok problémát megoldhat, de vigyázzunk rá, hogy ez a segít nek ne legyen teher. Az
önkéntes alapon, spontán vállalásokban megvalósuló segítés minden érintett számára
természetesebb és egyben a kapcsolatépítést is szolgáló gesztus. Kis szervezéssel elérhet , hogy az
a diák adjon segítséget, aki éppen abba az irányba megy, mint sérült társa. Ilyenkor legyen
természetes, hogy a vak osztálytárs belekarol vagy megérinti a karját járás közben. A segítéssel
kapcsolatos praktikus tanácsokat ad az utazótanár.
A

látássérültek

integrációja

kapcsán

hangsúlyos

problémaként

merül

fel

a

tájékozódás

nehezítettsége.
A veszélyforrások jelent s része kis körültekintéssel elkerülhet . Már a tanulási környezet
kialakításakor figyelembe lehet venni az egyéni igényeket. Egészen kis változtatással is sokat
tehetünk az akadálymentesített környezetért. Segíthet az épület, és környékének közös bejárása,
megismertetése, támpontok adása, lépcs nél figyelemfelhívó felfestés. A legcsekélyebb
látásmaradvány segítségével is fontos információk nyerhet k a környezetr l. Az aliglátó gyakran
veszi igénybe hallását, tapintását is – nemcsak a tanulás, de a közlekedés segítésére is.
A saját biztonsága érdekében a vak és az aliglátó tanuló használjon fehér botot!
Minden látássérült számára veszélytelen sport az úszás. A vakok szívesen csörg labdáznak,
bicikliznek tandemmel, síelnek is. A gyengénlátók számára ajánlható a gimnasztika, az atlétika,
különböz labdajátékok.
A tájékozódó képesség, a látás-mozgás koordináció fejleszthet . A látássérülésb l fakadó baleseti
lehet ségek elkerülése megtanulható. Mozgás közben, a helyes viselkedés kipróbálásával,
gyakorlásával nagyfokú biztonságra törekvés érhet el a tanulónál.
Nevelési célok – beilleszkedés az ép társak közösségébe
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Gyakran el fordul, hogy a sérült gyermeket szülei nem fogadják el igazán. A szül k érzelmi sérülése
következtében a családi környezet nem nyújt a gyermek számára szeret , óvó hátteret. Esetenként
tapasztalható a szül k részér l túlzott követelménytámasztás vagy ellenkez leg, túlkímélés. Mindez
nehezíti a látássérült gyermek tágabb környezetébe történ beilleszkedését is.
A pedagógus sokat tehet a beilleszkedés sikeréért. Ebben segít az önállóságra nevelés és a
tanulókban reális, pozitív énkép kialakítása.
A látássérültet nem mentesíthetjük a többletterhekt l, teherbírásukat növelni kell. A reális
pályaorientáció is az elért teljesítményeken alapul. A látássérült tanulók, fiatalok sok munkával bár,
de érhetnek el sikereket ép látású társak között is. Szükségük van a szokásosnál intenzívebb és
hatékonyabb motivációra, hangulati elemekre.
A tehetséggondozás azt jelenti, hogy nemcsak egy-egy területen kiemelked képességeikre
figyelünk, hanem arra is, amikor a látássérült tanuló saját adottságaihoz mérten rendelkezik
valamilyen kiemelked pozitív képességgel.
Vannak közöttük nagyon rosszul látó tehetségesek és jobban látó, nagyon gyenge képességű, zavart
személyiségű gyerekek is. Van, akinél a felzárkóztatás, és van, akinél a tehetséggondozás
eredményeivel lehetünk elégedettek.
A gyógypedagógiai intézményrendszer a látásmaradványhoz igazodva differenciálódott gyengénlátó
és vak tanulókat oktató-nevel intézményekre. Ezeket az – általában országos felvételi körzettel
rendelkez diákotthonos oktatási – intézményeket több évtizedes tapasztalat és optimális oktatási
feltételek segítik. A speciális iskolákban a látássérültek pedagógiájára (tiflopedagógiára) szakosodott
gyógypedagógusok tanítanak. Az ilyen intézmények gyógypedagógiai módszertani intézmények is,
amelyek feladata a látássérültek integrációjának segítése. Ennek érdekében pedagógiai
szakszolgálatokat működtetnek és pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtanak. Változatos
kínálattal – sokoldalú tájékoztatás, konzultációs lehet ség, iskolalátogatás, nyílt napok, akkreditált
tanfolyamok, eszközbemutatók stb. – vesznek részt a többségi pedagógusok tiflopedagógiai
szempontú továbbképzésében. A módszertani központok elérhet sége:
Hallássérültek
A siket, a nagyothalló személy beszédértése akadályozott. Az er feszítés, hogy ne maradjon ki a
körülötte zajló beszélgetésb l, arra készteti, hogy a meghallott beszédfoszlányokat értelmes
közlend kké fűzze. Ennek következtében gyakran félreértelmezi a hallottakat.
Az emberi hallásérzékelés meghatározott magasság- és hanger tartományok

közötti

leveg rezgéseket képes felfogni. A hangmagasság a rezgésszámtól függ, mértékegysége a hertz
(jele: Hz), a hanger sség mértékegysége a decibel (dB). A még éppen meghallott hangoknak az
érzékelése mutatja a hallásküszöböt. Az emberi fül a 20-20 000 Hz közötti magasságú hangokat
képes érzékelni. Jó hallás esetén 0-10 decibel közötti a hallásküszöb. A hallássérülteknél ez 30-100
vagy még nagyobb, akár 110-115 decibel között is lehet. A beszédhangok a 300 és 4000 Hz közötti
tartományban találhatóak.
A hallásállapotot audiológiai szakrendelésen vizsgálják. A hallás mérése hang- vagy beszéd
audiometriával történik.
A hallássérültek csoportjait súlyosság szerint differenciálják: nagyothallókra és siketekre.
A technikai fejl dés a hallássérültek számára is egyre hatékonyabb segédeszközök kialakítását
eredményezi. Részben ezeknek köszönhet a teljesen siketek számának csökkenése. Alapvet
hallásjavító eszközök a hallókészülék és az adó-vev készülék.
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A hallókészülékek lehet vé teszik, hogy a hallássérültek is els sorban hallásuk révén fogják fel a
beszédet, és így a szájról olvasás kiegészít szerepet kap. Az adó-vev készülék különleges
hallásjavító eszköz. Csak az ún. hasznos jeleket, a beszél , vagyis az adó készüléket visel személy
hangját er síti fel, a környezet zajait kiszűri. Ennélfogva sokkal jobb hallási feltételeket teremt, mint
más hallókészülék. Az adó készülék mindig a beszél nél van, a vev a hallássérült tanulónál,
összekapcsolva hallókészülékével. Az iskolában azokban az esetekben használható – az adó ahhoz
vándorol –, aki hosszasan beszél, pl. magyaráz a tanár, vagy kisel adást tart egy diák. Különösen
integrált oktatás körülményei között fontos ez az eszköz.
A hallássérültek számára fejleszt en hat a jó beszéd- és halláskörnyezet. Közülük sokan integráltan
a többségi közoktatási intézményekben, halló társakkal együtt tanulhatnak, ahol jó beszédmintát
hallanak, és a halló társak beszédre ösztönzik ket. Ilyen körülmények között felgyorsul nyelvi
fejl désük. Természetesen integrált viszonyok között sem nélkülözhetik a szurdopedagógiai és a
logopédiai segítséget.
A hallássérülésnek a pedagógiai munka szempontjából az a legmeghatározóbb következménye,
hogy sérül a beszédértés. A hallássérülés bekövetkeztének id pontja befolyásolja a pedagógiai
feladatokat: ha a beszéd kialakulása el tt következik be, akkor késleltetetté válik a gyermekek
természetes beszédfejl dése. Mivel a hallássérültek a beszédhangokat sem hallják tisztán, a
hangképzés is nehezített. Kiejtésük nem tökéletes, hangsúlyuk, beszédtempójuk is eltér a
szokványostól, aminek következtében sérül az érthet ség. A hallássérült tanuló beszédét a szűkebb
szókincs, grammatikai hibák jellemezhetik – például gyakran nem egyeztetnek alanyt és állítmányt,
elnagyolják a toldalékokat.
A hallássérült tanulók beszéd- és szövegértés tekintetében is hátrányt szenvednek. Ez összetett
probléma. Kommunikációjukat egyrészt az akadályozza, hogy a gyenge hallási képesség miatt nem
hallják vagy félrehallják a beszédet vagy annak részleteit. Másrészt az is gyakran el fordul, hogy
ugyan jól hallják a szavakat, vagy mondatokat, de szegényes szókincsük miatt értelmezési
nehézségekbe ütköznek. A szövegértés problémája természetszerűleg nemcsak az él beszéd
megértését nehezíti, hanem olvasás közben is jelentkezik. Általában ezzel függenek össze a
hallássérült tanulók olvasási nehézségei és nem olvasástechnikai eredetűek.
A hallássérültek nevelésében, oktatásában alapelv a társadalmi integrációra történ felkészítés.
Ebb l következik az, hogy a beszéd tanítását helyezik el térbe, a jelelés – a siketek jelnyelvének –
oktatása helyett, amelyet gyermekkorban els sorban a szül kt l és egymástól tanulnak meg a
hallássérült gyerekek.
Általános szabály, hogy a hallássérülttel átlagos hanger vel és szokványos artikulációval kell
beszélni!
A hallássérült tanulók a hallás hiányosságait szájról olvasással igyekeznek kompenzálni. Nem
mindegy, hogy a hallássérült tanuló helyét hol jelöli ki a pedagógus. Nagyothalló tanítványunknak
olyan helyet keressünk az osztályban, ahonnan többnyire szemb l látja a magyarázó tanárt – ez
fontos a szájról olvasás lehet ségének megtartása miatt. A nagyothalló tanulók akusztikus
figyelmének folyamatos fejlesztése mellett így a szájról olvasást is felhasználhatják a beszédértés
segítésére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hagyományos osztálytermi berendezés esetén az
optimális hely oldalt, valamelyik széls padsorban a 2-3. pad. Féloldali halláscsökkenés esetén a
tanuló egyéni sajátosságait kell figyelembe venni az ültetéskor – jó fülével forduljon az események, a
tanár felé –, de ebben az esetben a tanulót nem tekintjük hallássérültnek.
A tanári magyarázat gyakran hiányosan jut el a hallássérült tanulóhoz. Ennek a hátránynak a
kiküszöbölésére a tanuló és az integráló pedagógus különféle stratégiát dolgozhat ki:


a tanár minden fontos információt felír a táblára, amit a hallássérült tanuló is lemásol;
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a tanári közléseket a hallássérült padszomszédja lejegyzi, majd füzetét odaadja lemásolni;



a tanári utasítás vagy feladat ismétlését kéri a tanuló;



a tanulók különféleképpen jelzik a tanárnak, hogy valamit nem értettek jól, pl.: jelentkeznek,
felállnak;



tanulópár-rendszert alakítanak ki az osztályban, a délutáni tanulás alatt segítséget kaphat a
hallássérült tanuló.

A sajátos nevelési igényű tanulóknak pontosan kell ismerniük nehézségeiket és szükség esetén
segítséget kell kérniük. A befogadó pedagógusnak is ezt kell er síteni bennük. A tapasztalat azt
mutatja, hogy az integrált tanulók ritkán akarják érvényesíteni a kedvezmények iránti jogosultságukat.
Ezzel a tantárgyi felmentések vonatkozásában egyetértünk. Az értékelés alóli mentesség
hallássérültek esetében ének vagy idegen nyelv tantárgy esetében indokolt lehet, mégis sokan ki
szeretnék próbálni magukat ezen a téren is. Tegyük lehet vé ezt a számukra.
A hallássérült tanuló megfeszített figyelemmel vesz részt a tanóra eseményeiben. Ez az er s
igénybevétel folyamatos azért, hogy el ne mulasszon valamit, megértse, leírja, követni tudja az
elhangzottakat. Az idegi fáradtság ezért nála hamarabb jelentkezhet, mint társainál. Amikor a
hallássérült tanuló ír, nem tudja alkalmazni a segít
vázlatot, a leírt szöveget egy lapon el re odaadni.

szájról olvasási technikát. Ezért célszerű a

Számítanunk kell rá, hogy nemcsak az él beszéd és az olvasott szöveg megértése ütközik
nehézségekbe, hanem ezzel összefüggésben a lényeg kiemelése is nehézséget okoz.
A napi felkészülés során feldolgozandó, megtanulandó tananyag megértése is gondot okozhat.
Tudva, hogy középiskolában az elolvasandó házi feladat mennyisége elérheti a 10-20 oldalnyi
terjedelmet, látható, hogy ez napi kihívást jelent a hallássérült diáknak.
A tantárgyak szakszavait, az árnyalt, irodalmi kifejezéseket mindig egyénileg kell elmagyarázni,
jelentéstartalommal felruházni. Úgy kell megtanítani, mint az idegen szavakat. A szaktárgyakat tanító
pedagógusok készíthetnek rövid magyarázatokkal kiegészített szakszójegyzéket. A tanórák
anyagából a lényeges tudnivalók kiemelésével és az err l készített rövid vázlattal is segíthetik a
hallássérült tanulót.
A fogalmazások írásánál is szükség van türelemre, differenciált követelménytámasztásra és az
értékelési szempontok egyéni sajátosságokhoz igazítására. A hallássérült tanulóknak nemcsak
beszéde, hanem írása is agrammatikus: nem egyeztetik az alanyt az állítmánnyal, elsikkadnak a
toldalékok.
A nagyothallók esetében a helyesírás tanítása és elsajátítása több módszertani kérdést is felvet. A
tollbamondást nem szerencsés a helyesírás ellen rzésére alkalmazni, hiszen fél , hogy nem a
helyesírás, hanem a szájról olvasás ügyességének próbájává válik. Ezt kiküszöbölend , érdemes a
tollbamondásra szánt szöveget alaposan megismertetni, begyakoroltatni a tanulóval, hogy
tollbamondáskor ráismerve a szövegre, az írásra koncentrálhasson. A helyesírást spontán
írásmunkákon célszerű ellen rizni.
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Ha a halló osztályközösség nem toleráns, nem elfogadó és segít kész, a hallássérült könnyen
kirekesztettnek érezheti magát. Az egészségesek empátiáját növelik a szimulációs gyakorlatok.
Ahogy a vakságot a szem bekötésével, a gyengénlátást elhomályosított szemüveggel, a
hallássérülést is jól lehet szimulálni: nézzünk egy filmrészletet a televízión, és ha teljesen hang nélkül
megy a film, a siketséget; ha olyan nagymértékben lehalkítjuk, hogy a beszédet már teljes egészében
nem, csak hiányosan halljuk, akkor a nagyothallást szimulálhatjuk. Miközben igyekszünk megérteni,
hogy mi a film cselekménye, és a részletekb l kombinálva vagy szájról olvasva próbáljuk megfejteni a
beszédet – még ha átmenetileg és a hanger -szabályozó egyetlen csavarásával megszüntethet
módon is – ugyanolyan helyzetbe kerülünk, mint hallássérült embertársaink. A halló osztálytársak ily
módon saját maguk is megtapasztalhatják a hallássérülés kínzó és fárasztó következményeit: a
hallási információ megszerzésére irányuló megfeszített állandó figyelmet, a hallott
beszédfoszlányokból értelmes mondanivaló összeállítására irányuló törekvést. Amennyiben
er feszítésük nem jár sikerrel, kudarcot élnek át, frusztrálódnak. Hasonló
következtében a halló osztálytársak attitűdjei az elfogadás irányába változnak.

„gyakorlatok”

A helytelen artikuláció, a nehezen érthet beszéd miatt a sérült tanulók tartanak attól, hogy halló, jól
beszél társaik kinevetik ket. Beilleszkedésük nem mindig zökken mentes. Egyesek szégyenl sek,
sokáig nem mernek megszólalni. Izgalommal mennek új társaságba, félnek a fogadtatástól. Félnek
attól, hogy kicsúfolják ket artikulációs problémáik, hibás beszédük miatt. A jól halló osztálytársak
sajnálatát is el szeretnék kerülni. Éretlentábor, közös szabadid s programok szervezése jó alkalmat
teremthet az ismerkedésre. Az osztályf nök el re tájékoztathatja tanítványait a sajátos nevelési
igényű tanuló érkezésér l, problémáiról. Tegyük lehet vé, hogy mindenki bemutatkozhasson,
elmondhassa magáról, amit fontosnak tart.
A kezdeti er feszítés hamar kamatozik: a jól működ közösségekben a hallássérültek megtalálják
helyüket, és hamar kitűnnek kiemelked képességeikkel, ügyességükkel pl. a sportban, és ezzel is
kivívhatják a halló társak elismerését.
Az együttnevelés számos el nnyel jár a hallássérültek számára. Ezek közül az egyik legfontosabb a
jó nyelvi környezet példája.
Az ép társak között reális önértékelés alakul ki. A sérültek céljaikat, eredményeiket az ép társakéhoz
mérik, és ez jelent s húzóer t jelent. Megtanulnak alkalmazkodni a szokásokhoz. Azt is
megtapasztalják, hogy nem csak k szorulnak társaik segítségére. Keresik a viszonzás lehet ségét a
jó megfigyel -képességet, kézügyességet igényl feladatokban.

k is segíthetnek társaiknak.

Az integrált nevelés lehet ségét nemcsak a sérült gyermekek szülei igénylik. Gyakran keresnek
befogadó iskolát az osztálytársak szülei is, akik az együttnevelést l azt várják, hogy egészséges
gyermekeik humán értékekkel gazdagodjanak.
Az a hallássérült, aki gyermekkorától kezdve épek között él, megszokja ezt a körülményt, és számára
nem jelent megrázkódtatást, törést a kés bbi beilleszkedés. Az együttnevelésben részt vev
hallássérültek jobban boldogulnak, ha megfelel szül i támogatást és kell gyógypedagógiai
segítséget kapnak. A gyógypedagógiai gondoskodás módja és mértéke különböz

lehet, a tanuló

állapotától, sérülése jellegét l és súlyosságától függ en.
A gyógypedagógiai segítség sokirányú:



a hallássérült tanuló felkészítése az együttnevelésre,
a kiválasztott iskola tanulóinak, leend osztálytársaknak felkészítése a hallássérült tanuló
fogadására,



a befogadó iskola pedagógusainak és dolgozóinak felkészítése, a hallássérült tanuló sajátos
nevelési igényének feltárása,
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az osztálytársak szüleinek el zetes tájékoztatása,



a pedagógusokkal való együttműködés az optimális környezeti feltételek kialakításában,
tanácsadás,



folyamatos, közvetlen gyógypedagógiai segítségnyújtás a tanulónak.

A speciális segítséget a hallássérültek gyógypedagógiai módszertani intézményként is működ
speciális iskolái nyújtják. A tanulók beilleszkedését utazótanárok segítik.
( Együttműköd
partner az egri Siketek Általános Iskolája)
A sajátos nevelési igényű tanulókat a felzárkóztató foglalkozásokon a szaktanárok az alapórán is
alkalmazott tantervek alapján foglalkoznak kiemelve azokat a területeket, amelyeken megítélésük
szerint a tanulók felzárkóztatásra, fejlesztésre szorulnak.
A digitális fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékossággal élő, az (SNI)-s és
(BTM)-s tanulók fejlesztésére, hiszen számukra a többi tantárgy tanulása esetén is az els dleges
segédeszköz a számítógép. Rendelkezünk minden olyan segédeszközzel, ami a látássérültek,
hallássérültek számára szükséges ( digitális nagyító, felolvasó szoftver stb).
Használjuk

a OneNote-hoz készített új taneszközt, mely

a különböz

tanulási

nehézségekkel küzd diákok segítségére szolgál. Pl a diszlexiások számára az olvasás,
diktálás utáni írás, szótagolás és szövegértés elsajátítását segíti. A különböz hátrányokkal
küzd gyerekek esetében a számítógép alkalmazása új pedagógiai szituációt teremt, amely
oldja a szorongást. A digitális eszközök érzékszervi fogyatékosság esetén, pótolva a hibás
érzékszervet, annak érzékelési tartományát kitágítják, b vítik a sérült gyermek
ismeretszerzési lehet ségeit. Hallássérült gyerekeknél a számítógépen kapott utasítások
megértése, a feladatok verbális megfogalmazásai segítik a gyermek szövegértését,
beszédértését.
Integráltan tanuló súlyos tanulási nehézséggel küzd gyerekeknél a
számítógép akadálymentes környezet lehet, amely segíti a többi tanulóval történ haladást.
Mozgásában akadályozott gyermekeknél speciális informatikai eszközök (billentyűzet,
érint képerny , billentyűzetrács stb.) biztosíthatják az esélyegyenl séget.

1.5.4.

Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás

Minden iskola deklarált alapelve, hogy minden tanuló képességeinek megfelel oktatásban
részesüljön. Az egyházi gimnáziumok különösen elkötelezettek erre, ahogyan az Ige mondja: "Akinek
sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon." (Lk 12,40) Ez
kötelezi a tanulókat arra, hogy legjobb képességeik szerint teljesítsenek, de a tehetséges tanulókkal
foglalkozó tanároknak is nagy felel sséget jelent. A keresztény nevelés története is azt mutatja, hogy
csak akkor válhatunk méltókká el deinkhez, ha a tehetség gondozás kiemelt iskolai feladatát
felvállaljuk. Erre egyrészt oktatásunk bibliai alapelvei, másrészt a múlt hagyományai köteleznek.
Ai iskolánkban folyó tehetséggondozás célja és feladatai::
Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. Minden pedagógus, de els sorban a
szaktanár és az osztályf nök feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy
megfelel en gondoskodhassunk fejlesztésükr l. Már az el készít
során adafigyelünk a
tehetségesnek bizonyuló tanulókra, minden tanév els negyedévében a Negyedéves beszámolóban
jelzést tesznek a kollégák a kiemelt figyelmet érdeml tanulókra. E tevékenység kiterjed a tanórai és
tanórán kívüli területekre egyaránt, és a legszorosabb együttműködést igényli a családdal és a
tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.
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A tehetséggondozás módszereiben
ösztönözzük
a
pedagógusok

célirányos tanulás-szervezési eljárásokat alkalmazunk,
szakirányú
továbbképzéseit
(tanulásmódszertan,

tehetségdiagnosztika)..
A KTR-en belül működ tehetséggondozó csoport a felismert tehetségek megfelel írányú
fejlesztését megszervezi és irányítja ,motiválja képességeik minél teljesebb kibontakoztatására.
A fejleszt munkát hatékonyabbá tesszük a differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák,
projektmódszer és tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásával. A tanárok hatékonyan
alkalmazzák a tanuló megismerési technikákat . Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a
családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel és kollégium
együttműködik.
Intézményünk kiválóan akreditált regionális Tehetségpont . Igyekszünk minnél jobban kiszélesíteni
tehetséggondozó
tevékenységünket,
megragadunk
minden
pályázati
lehet séget
a
tehetséggondozás támogatására.
2017-ben elnyertük a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet, melynek programját a KTR
Tehetséggondozás fejezete tartalmazza.
Szervezett tanórai tehetséggondozó tevékenységek:
Emeltszintű képzés: történelem, magyar nyeelv és irodalom, angol nyelv, német nyelv tantárgyakból.
Tagozatos képzés: matematika , fizika, biológia és kémia tantárgyakból
Tehetséggondozó program működtetése a 7. évfolyamos osztályban. A tehetségkeres és gazdagító
program részleteit a KTR szabályzata tartalmazza. Az EFOP 3.2.3-7-2017- projek keretében ez a
tehetségondozó tevékenység kib vül a matematikai digitális módszertani csomag bevezetésével a
matematika órán és a tehetséggondozó tanórán kívüli foglalkozáson, valamint a
természettudományos csomag bevezetése a fizika tantárgy óráin. A digitális kompetenciák komplex
fejlesztését valósítja meg 2018- tól a GITÁLIS OSZTÁLY programunk, melynek keretében
valamennyi tanuló saját laptoppal vesz részt az oktatásban, az egyénre szabott oktatási
tevékenységet pedig a tantermi management rendszer segíti.
Tanórán kívüli iskolai tehetséggondozó tevékenységeink:
Tantárgyi szakkörök és versenyfelkészít foglalkozások mellett a Mentor program szolgálja a
tehetséges tanulók fejlesztését. Az egyéni és kiscsoportos tehetséggondozás hatékonyságának
növelése érdekében a Lévay a 2009/2010. tanévt l „Tehetséggondozó mentor-programot” indított el.
A mentor program célja egyéni és kiscsoportos fejlesztési lehet séget biztosítani a beválogatott
tehetséges tanulóknak. A mentor-programba pályázat útján lehet bekerülni. A pedagógus és a tanuló
közösen nyújtja be pályázatát. A pályázat benyújtásakor a mentor egyéni, vagy kiscsoportos
fejlesztési tervet készít, amely tartalmazza a program konkrét céljait, a heti rendszerességű
foglalkozások tematikáját és a tervezett kimeneti tevékenységeket (tudományos dolgozat, versenyen
való részvétel, stb.)
Hálózati együttműködés az országos és nemzetközi tehetséggondozó szervezetekkel
Szül k, civil szervezetek bevonására igyekszünk az intézményes tehetséggondozásba. Így
számítunk a Lévay-s Szül k Egészséges Ifjúságért Egyesülete, a Lévay József Közművel dési
Egyesület , az RPI, Miskolci Egyetem és az EGYMI támogatására.
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Tehetséges tanulóink kiemelked eredményeit minden tanévben az Aranyosok Gálá-ján ünnepeljük
meg a szül k jelenlétében.

1.6.
A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos feladatok
Református egyházunknak hagyományosan meg voltak az önszervez désen alapuló közösségei
(keresztyén ifjúsági mozgalmak, régi híres kollégiumok önmagukat is kormányzó és szabályozó
diákszervezetei). Nekünk ill és egyben hasznos ezekb l a hagyományokból merítenünk, amikor a
közösségfejlesztés feladatait megfogalmazzuk.
A közösség egy olyan embercsoport, amely együtt él és együtt dolgozik, közös a múltjuk és a
jelenük. A közös erkölcs és cél lehet vé teszi a tagok számára, hogy részt vegyek a
döntéshozatalokban. A közös értékek összetartják ket mind az iskolában, mind a társadalomban.
Megtanulják a közös célért való együttes munka örömeit és nehézségeit, figyelnek egymásra,
támogatják egymást.
A közösségfejlesztés lehet vé teszi, hogy aktívvá, dinamikussá váljék az egyén és a társadalom
közötti viszony.
A közösségfejlesztés céljai általánosságban
A tanulók közösségben, illetve közösség által történ nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk oktató-nevel munkájának alapvet feladata.
A közösségfejlesztésben elengedhetetlenül szükséges az iskola, a kollégium és a szül k
együttműködése. A szül
kötelessége, hogy el segítse gyermeke közösségbe történ
beilleszkedését, az iskola és a kollégium rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak
elsajátítását.
A pedagógus feladata a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítása és
betartása, amelynél mindig szem el tt tartja a tanuló életkorának, fejlettségének feltételeit.
Iskolánk a református keresztyén iskolák nagy közösségébe tartozik, ennek megfelel en a
közösségfejlesztés célját iskolánkban az alapvet keresztyén értékek szempontjából is át kell
gondolni.
A közösségformálásban és fejlesztésben arra kell törekedni, hogy az alábbi bibliai ige érvényesüljön:
„Öltsétek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szerettek – könyörületes szívet,
jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.
Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” Kolossé 3,1214)
Keresztyén iskolaként kiemelten fontos, hogy a tanárok jó kapcsolat kiépítésére és együttműködésre
törekedjenek a szül k közösségével (szül i értekezletek, évfolyamteák, osztályszinten szervezett
közösségi alkalmak). A közösségfejlesztés ugyanis a szül és a pedagógus együttműködése révén
valósul meg a leghatékonyabban. A tanulói közösségek fejlesztése el tt nagyon fontos a mi, saját
tanári közösségünknek a fejlesztése. A tantestületünk együttműköd csapat, ne csupán tanárok egy
csoportja legyen.
Bill Pollard a The Soul of the Firm (A cég lelke) című munkájában így ír: „A sokszínűség egység
nélkül körülbelül annyit ér, mintha lisztet, cukrot, vizet, tojást, margarint és süt port borítanánk egy
tálra, majd ezt az egészet tortának neveznénk…”.
Ha diákjaink nem látják nevel ikben az egységet, a bajtársiasságot, a kollegialitást, akkor semmi
alapunk nincs elvárni t lük, hogy kitartsanak az egyház mellett. Keresztyén iskolaként ugyanis
nemcsak az az iskolai közösségfejlesztés célja, hogy a tanuló mid n elhagyja az iskolát, be tudjon
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illeszkedni és el tudjon igazodni a magyar társadalomban, hanem ezentúl az egyházak életében is
aktív és tevékeny szerepet vállaljon – az a mi küldetésünk, hogy minél többen Jézus Krisztus igaz
követ ivé váljanak.
A közösségfejlesztés általános színterei
A család
A legalapvet bb közösség a család, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza, formálja,
befolyásolja a gyermek fejl dését, a másokhoz való viszonyát. Alapvet szociális köt déseket,
formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell is fejleszteni, formálni, alakítani. Így
nagyon fontos szerepet kap, az iskola, s az osztályközösség is.
Az iskolai közösség
A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti.
Megkülönböztetett jelent ségű feladatok hárulnak az iskola vezet ire, az osztályf nökökre, a
diákönkormányzatot segít pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket, rendezvényeket szervez
tanárokra.
Az osztályközösség
A tanuló fejl désének meghatározó tényez i a családban elsajátított szokásokon, morális tényez kön
túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek. Az osztályközösség szokásokkal,
szemléletmóddal rendelkez tanulók közössége, ahol az életszemléletet és a tanulók szociális
kompetenciáját kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, mivel a
kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért
nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás közötti kialakuló
kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira.
Az osztályközösség feladata:
- valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,
- az egyéni értékek felismerése,
- egymás tiszteletben tartása,
- egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban,
- a tolerancia,
- társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,
- mások gondjainak, nehézségeinek felismerése.
A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályf nöknek. Különösen
fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok keresésében. Fontos a szerepe és a
tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló támogatásába,
mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályf nök ismerje fel a tanuló
problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a problémák megoldásához a
helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában a segítségére lehetnek.
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevel és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevel k
és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a
tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által
történ nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevel -oktató munkájának alapvet
feladata.
A közösségfejlesztés speciális feladatai egy keresztyén iskolában


A tanulók megmaradása és beépülése a saját (küld ) gyülekezetük életébe
Ennek megvalósulási formái:
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a gyülekezethez tartozás fontosságának hangsúlyozása, megélése
gyülekezetlátogatás figyelemmel kísérése
részvételre bátorítás a gyülekezeti alkalmakon (vasárnapi istentisztelet, ünnepi
alkalmak)
- ifjúsági csoportokba tagolódásra bátorítás (lelkészi vagy tanári vezetéssel a
korosztályuknak megfelel kérdésekr l, problémákról való beszélgetések biblikus
szempontból, éneklés, stb.)
Az osztály és gyülekezet kapcsolatának er sítése
Ennek megvalósulási formái:
- gyülekezetlátogatás
- szeretethíd a gyülekezetben
- iskolai alkalmakra a gyülekezetek képvisel inek meghívása,
- „osztálykirándulás” a gyülekezetbe
- közös nyári program, szolgálat megszervezése
Az iskolai tanulói közösség beépülése az országos református ifjúsági mozgalmakba
- részvétel a keresztyén ifjúsági találkozókon, alkalmakon, konferenciákon,
versenyeken
- ifjúsági szervezetek meghívása iskolai alkalmakra
- nyári táborok szervezése a református egyház különböz alkalmaira
Az iskola keresztyén hagyományainak ápolása
- csendesnapok szervezése Karácsonyi és Húsvéti szünetek el tt, egyházi egyéb
ünnepek megtartása iskolai keretek között (Áldozócsütörtök, Reformáció)
- el adók, református egyházhoz tartozó szolgálatok képvisel inek meghívása, akik
keresztyén szellemiségükkel hozzájárulnak a közösség fejlesztéséhez
-







A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:
Az iskolai tanórákhoz kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos,
tervszerű nevel i fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás bevezetésével a kooperatív technikák
rendszeres és tudatos alkalmazásával.
A tanulói közösségek irányításánál a nevel knek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó
közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a feln ttek elvárásainak megfelelni akaró –
személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes –
személyiséggé válásig. Kiemelt feladata nemcsak az önértékelés fejlesztése, hanem képes legyen
társait megfelel stílusban fejleszt módon értékelni.
Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
A tanulói közösségre jellemz , az összetartozást er sít erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek
és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
A diák önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:
A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevel i segítséggel
közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek,
illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. Mindezeket segítse a különböz vállalt feladatok
megvalósítása, melyek során a tanulók kezdeményez készségének fejlesztésével képesek
legyenek önálló tevékenység szervezésére.
A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
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A szabadid hasznos és kulturált eltöltésére a nevel testület igyekszik a tanulókat azzal felkészíteni,
hogy a felmerül igényekhez és a szül k anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadid s
programokat szervez (pld.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások,
klubdélutánok, táncos rendezvények stb.) A szabadid s rendezvényeken való részvétel önkéntes, a
felmerül költségeket a szül knek kell fedezniük.

1.7.
A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának
formái
Nevelési, pedagógiai céljaink elérésének elengedhetetlen feltétele a többirányú információáramlás, a
jó együttműködés. Problémákat megoldani, felmerül
javaslatokat közzétenni csak megfelel

kérdésekre válaszolni, véleményeket,

színtereken lehet. A megfelel

kommunikáció alapja a

gyermek iránt érzett közös felel sség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az
szinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység.
Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki személyiség
kedvez fejl dése
A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák


A tanulókat az iskola életér l, az iskolai munkatervr l, ill. az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója, a presbitériumot segít pedagógus és az osztályf nökök tájékoztatják.



Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a presbitérium
vezet ségének ülésén, az osztályf nökök folyamatosan az osztályf nöki órákon tájékoztatják a
diákokat.



A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. választott
képvisel ik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevel kkel, a nevel testülettel.



A tanév utolsó napján az igazgató és az igazgató helyettesek értékelik a tanév oktatási és
nevelési eredményeit, a munkaközösség vezet k beszámolnak a tanévben végzett munkáról.



A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejl désér l, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
tájékoztatják (DINA, diáknaptár, értesítés tanulmányi problémák esetén).



A tájékoztatásról b vebben a Házirend rendelkezik.

A szülők közösségét érintő együttműködési formák
A szül k és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
Szülői értekezletek (évente legalább három alkalommal, új osztályoknál szeptemberben összevont
szül i értekezlet az igazgató vezetésével) feladata:
o

a szül k és pedagógusok kapcsolatának kialakítása, fejlesztése

o

a szül k tájékoztatása:


az iskola céljairól, feladatairól, lehet ségeir l,



a közoktatás-politika alakulásáról,
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o



helyi tanterv követelményeir l,



a tanuló tanulmányi el menetelér l, iskolai magatartásáról,



az osztályközösség tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjér l,



az eredményekr l, problémákról.

a szül k kérdéseinek, véleményeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskola igazgatósága felé.

Fogadóóra (tantárgyanként évente kétszer, el zetes bejelentkezés alapján) feladata:
o

személyes kapcsolat kialakítása a szül k és szaktanárok között, illetve ezen keresztül
egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (pl. otthoni tanulás,
egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, szabadid helyes
eltöltése, pályaválasztás)

Írásbeli tájékoztató: feladata a szül k tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefügg kérdésekben (dicséret, elmarasztalás, hiányzások és következményei, tanulmányai
minimum követelményt nem teljesít tanulók szüleinek értesítése a félév ill. a tanév zárása el tt egy
hónappal).
Egyebek:
o

El adások szervezése (Lévay esték),

o

Diák konferencia,

o

Aranyosok Gálája,

o

Évfolyam tea,

o

Egészségnap szervezése a szül k közreműködésével,

o

Fakultációválasztással kapcsolatosan szervezett tájékoztatás,

o

Pályaválasztási tanácsadás – fels oktatási felvételivel kapcsolatos tájékoztatás,

o

Közös kirándulások, alkalmak (SZ-T-D túra, Mályi bográcsozás),

o

SZMK (szül i munkaközösség) működése,

o

LSZEIE (szül i egyesület az egészséges fiatalokért) alapítvány működtetése,

o

Közös kulturális programok:


Karácsonyi hangverseny,



Színházi el adás,



Ötágú síp rendezvényei,



Évfordulós ünnepi műsoraink,



Alapítványi bál,



Évnyitók, iskolai ünnepi alkalmak (ballagás, szalagavató)

A szül i értekezletek, fogadóórák és egyéb alkalmak id pontját az iskolai munkaterv tanévenként
meghatározza.
Szükség esetén családlátogatás (els sorban abban az esetben, ha a fent felsorolt fórumok
segítségével az iskola nem tudja felvenni, megnyugtatóan tartani a kapcsolatot a tanuló családjával)
feladata a gyermek családi hátterének, körülményeinek megismerése.
A szül k részér l elvárjuk:


Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken,
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Ötletnyújtást az el adások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz,



szinte véleménynyilvánítást,



Együttműköd magatartást,



Nevelési problémák szinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést,



Érdekl d , segít hozzáállást.

Lehet ség és tehetségb l fakadóan saját döntésb l adhatják:


Lehet ség szerint iskolafejlesztésre fordítandó szponzori segítségnyújtás,



Szakmai tudásukból fakadó segítségnyújtás.

A kollégium kapcsolata az iskolával és a szülői házzal
A kollégiumban folyó nevelés eredményességét két fontos tényez , az iskolával és a szül i házzal
való jó kapcsolat nagymértékben befolyásolja.
A kollégium nevel tanárai a középiskola tantestületének egyenl jogokkal rendelkez tagjai, minden
értekezleten részt vesznek, szavazati joggal rendelkeznek. A kollégium f állású nevel tanára
szükség esetén taníthatnak a gimnáziumi osztályokban.
A kollégium működése az iskola pedagógiai programjába épül be. Folyamatos a kapcsolat az
osztályf nökökkel, informális a szaktanárokkal.
Konkrét esetek, problémák kapcsán (magatartás, fegyelmi kérdések) többnyire alkalomra szorítkozó.
Tanulmányi kirándulásra az osztályf nökök hívhatják a nevel tanárokat.
A hatékonyabb együttműködés érdekében a nevel tanároknak a csoportjukhoz tartozó tanulók órái
esetében a tanórák látogatása biztosított.
A jó együttműködést biztosítja az intézmény épületeinek egysége/átjárhatósága is.
A kollégiumban más iskolából is elhelyezést nyerhetnek diákok. A nevel tanárok szükség szerűen
így más iskola pedagógusaival is (osztályf nökök, szaktanárok) tartják a kapcsolatot.
A nyílt napokon a kollégium képvisel je/i is részt vesznek, hogy közös tájékoztatást tudjon/anak adni
az érdekl d szül knek.
Beköltözéskor az újonnan beköltöz

tanulók szüleinek beköltözési tájékoztatót tart a kollégium

vezet je.
A tanév második iskolai szül i értekezlete idején a kollégium is szül i értekezletet szervez.
A tanév második félévében a kollégium Szül -Tanár-Diák találkozót szervez.

69 / 133

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai, a szóbeli felvételi vizsga követelményei

1.8.

1.8.1.

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet által el írt esetekben szervez az
iskola (magántanulók, el rehozott érettségiz k, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).


Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független
vizsgabizottság el tt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló
jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellen rzi és értékeli a
vizsgakötelezettséggel érintett id szakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az
összesített részeredmények és a kérdez tanár véleményezése alapján dönt a min sítésr l.



Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevel testülett l halasztást kap, a halasztott
id pontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna.



A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhet .

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga)
követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A
vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a
pedagógiai program részét képez helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó
követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák
lebonyolítására: augusztus, január és április folyamán (intézményi döntés szerint). A vizsgaid szakok
pontos id pontja a tanév helyi rendjében meghatározott közzétételre kerül az intézmény honlapján.
1.8.2.

Osztályozóvizsga

Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatai megállapításához, ha:


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy
az el írtnál rövidebb id alatt tegyen eleget,



tanulmányait magántanulóként végzi,



el rehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,



hiányzása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (7) bekezdésében el írt mértéket
meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy
osztályozóvizsgát tegyen.

Ha a tanuló hiányzása az adott félévben meghaladja az adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a
tantárgyból osztályozóvizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevel testület
dönthet az osztályozóvizsgáról, vagy a jegyek alapján történ értékelésr l, ha az elégséges számú.
Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanuló a tanév végén nem
osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozóvizsga letétele mellett
lehetséges. A vizsgára a tanulót a szül írásban jelentkezteti és felkészíti.
Egy osztályozóvizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik.
A tanítási év lezárását szolgáló osztályozóvizsgát az adott tanítási évben kell megszerezni.
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1.8.3.

Különbözeti vizsga

A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a május
20-i határnappal, a következ

tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a

sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon.
A vizsgára a szül jelentkezteti és készíti fel a tanulót.
Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:


írásbeli határozat alapján engedélyezték,



tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni, és
megel z en csak középszinten tanulta,



átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az el z
tanulmányokat folytatott.

iskolájából eltér

tanterv szerinti

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni.
1.8.4.

Javítóvizsga

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevel testület
határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen
osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem
jelenik meg, évet ismételni köteles. A javítóvizsga id pontját a szorgalmi id szak lezárásakor az
iskola bejáratára kell kifüggeszteni.
A tanulót a vizsgára a szül

készíti fel, az iskola a nyár folyamán egy alkalommal konzultációs

lehet séget biztosíthat (június-augusztus).
A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet.
1.8.5.

Pótló vizsga

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele el tt
távozott, a vizsgát megismételheti.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:


neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad,



megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.



A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által
megszervezhet legközelebbi vizsganapon kell megtartani.

1.8.6.

Érettségi vizsgák

Az érettségi vizsgák két részb l állnak, az írásbelik és a szóbelik lebonyolítása a 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet el írásainak megfelel en történik.
Érettségi vizsgán a vizsgázónak – legalább középszinten – öt vizsgatárgyból kell vizsgát tennie.
Kötelező vizsgatárgyak:


magyar nyelv és irodalom,



matematika,



történelem,



idegen nyelv,



a tanuló által választott tantárgy.
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A tanuló a pedagógia programban foglaltak, illetve a fenntartó által biztosított lehet ségeknek
megfelel en jelentkezhet emelt szintű érettségire, felkészít , felzárkóztató korrepetálásokra,
foglalkozásokra.
1.8.7.
A

Belső vizsgák

vizsga célja, hogy a diákok a megszerzett ismereteiket rendszerezzék, összegzését,

szintetizálását gyakorolják. Fejlesszék írásbeli, szóbeli beszámolási képességeiket, felkészüljenek az
érettségi vizsga teljesítésére. Az érettségi vizsgához hasonló körülmények között adjanak számot
arról, milyen mértékben sajátították el a helyi tantervben a továbbhaladás feltételeként meghatározott
kompetenciákat. A Tagozatos vizsgák a 2 tanév után elsajátított tananyag szintézisét és a
továbbhaladáshoz szükséges tudnivaló felmérését szolgálják.
Matematika „páros évfolyami vizsga” a 8. és 10. évfolyam tanulói részére.
8. évfolyam számára írásbeli vizsga

:

10. évfolyam számára írásbeli és szóbeli vizsga
Magyar nyelv és irodalom vizsga a 8. és 11. évfolyam tanulói részére.
8. évfolyam számára szóbeli vizsga

:

11. évfolyam számára írásbeli és szóbeli vizsga
A vizsgák időpontjai:
Magyar:írásbeli a Tavaszi szünetet megel z nap délután, szóbeli májusban az írásbeli érettségi
els három napján.
Matematika szóbeli májusban az írásbeli érettségi napjain, írásbeli a munkaközösség munkatervben
meghatározott id pontban
A vizsgák követelményeit , témaköreit és az értékelés módját a szakmai munkaközösségek állítják
össze és októberben ismertetik a tanulókkal.
A vizsga leírása:

Matematikából a 8. évfolyam tanulói csak írásbeli vizsgán vesznek részt, melynek id tartama 60
perc. A feladatlap elméleti kérdéseket is tartalmaz.A vizsga értékelésére az érettségin szokásos
ponthatárokat alkalmazzuk.
A10. évfolyamon

az írásbeli vizsga két részb l álló feladatlapot tartalmaz. Az els

részhez

felhasználható id 30 perc, a második részhez 90 perc. A szóbeli vizsgán a tanulók tételt húznak,
melyen a kiadott és mellékletben szerepl elméleti tudnivalókból 5 kérdés szerepel. A szóbelin elért
pontszám a vizsaga15%.át jelenti, az írásbeli pedig a 85%-át..A vizsga értékelésére az érettségin
szokásos ponthatárokat alkalmaz
Magyar nyelv és irodalomból az írásbeli vizsga

60 perces szövegértési feladatot tartalmaz, melyet

az érettségi pontozásnak megfelel en értékelnek és nyelvtan jegynek számít. A szóbeli vizsga egy
memoriter elmondásával kezd dik. A sikeres memoriter után húzhat a vizsgázó kifejtend tételt,
melyre 30 perc gondolkodási id t kap. A vizsga értékelésére az évközi felelések során kialakult
szaktanári gyakorlat alapján történik.A memoriterek és tételek jegyzékét a szaktanárok a tanév elején
közzéteszik.
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1.9. A felvétel és az átvétel helyi szabályai
Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján létesíthet .
Intézményünkbe jelentkez tanulók részére az általános felvételi eljárás két részb l áll
Központi írásbeli vizsga
Az intézmény valamennyi jelentkez tanulónak (hat évfolyamos és négy évfolyamos) el írja a
központi írásbeli felvételi vizsgát magyar nyelv és irodalomból, és matematikából a tanév rendjér l
szóló rendeletben meghatározott id pont(ok)ban és módon.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga két részb l áll.
I.

felvételi elbeszélgetés a jelentkező tanulóval, a szülőkkel együtt.

Els dleges célja a család megismerése, olyan tájékozódási lehet ség teremtése, amelyben a
felvételiz tanuló és családja szóban is tájékoztatást kap az intézmény elvárásairól, a felvételi
bizottság pedig tematikus beszélgetésen kap tájékoztatást a család értékrendbeli elkötelezettségér l,
intézményünk nevelési gyakorlatának elfogadásáról és támogatásáról, a tanuló intézményünkhöz
várható köt désér l, a keresztyén értékek és nevelési gyakorlat elfogadásáról, és egyéb a tanuló
iskolán kívüli szabadid s tevékenységér l. Az elbeszélgetés nem szaktárgyi jellegű. Az itt szerzett
tapasztalatok, információk célja a szül i és tanulói nyilatkozatban foglaltak, és a világnézeti köt dés
valóságtartalmának vizsgálata is.
II.

tantárgyi szóbeli vizsga

Valamennyi tanulónak vizsgáznia kell bibliaismeretb l, a nyilvánosságra hozott tematika alapján.
Ennek pontozása a felvételi összpontszámába beszámításra kerül.
Az emelt szintű, illetve emelt óraszámú képzésekre jelentkez tanulóknak a következ tantárgyakból
kell szóbeli felvételi vizsgát tenni:
emelt szintű angol csoportba

- angol nyelvb l

emelt szintű történelemre

- történelemb l

biológia-kémia tagozatra

- biológiából és kémiából

fizika-matematika tagozatra

- fizikából

mozgóképkultúra és médiaismeret
szolgál

- nem tantárgyi jellegű, az érdekl dés felmérésére

A vizsga kérdései a NAT általános iskolai követelményrendszerére épül és a részletes témaköröket
az iskola a felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozza.
Pontszámítás a felvételin:
Központi írásbeli

100 pont

Tantárgyi felvételi

50 pont

Hozott pontszám

50 pont

A felvételi minimum-követelményeknek az a tanuló felel meg, aki minden felvételi vizsgarészen
legalább 12%-os teljesítményt nyújt.
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A szerzett pontszámok alapján rangsoroljuk a felvételi minimum-követelményeinek megfelelt
tanulókat minden megjelölt képzésre. Az azonos összesített eredményt elér tanulók közül el nyben
részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.
A felvételi pontszámítás és a Bibliaismeret szóbeli vizsga pontozása a Pedagógiai Program
melléklete
Tanuló átvétele
Más intézményb l év közben való átvétel esetén a tanuló felvételér l az igazgató az ügyben érdekelt
osztályf nök véleményének ismeretében dönt.
A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgá(ka)t írhat el a
szaktanár javaslata alapján, türelmi id

biztosításával.

Magántanulói jogviszony
A magántanulói viszonyt kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanuló félévkor és a tanév
végén (a készségtárgyak kivételével) minden, az adott évfolyamon oktatott tárgyból osztályozó
vizsgát tesz. Az értékelés-min sítés és továbbhaladás rendje azonos a többi
magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt.

tanulóéval. A

1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók


ismerjék meg az els segélynyújtás fogalmát,



ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,



ismerjék fel a vészhelyzeteket,



tudják a leggyakrabban el forduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit,



sajátítsák el a legalapvet bb els segély-nyújtási módokat,



ismerkedjenek meg a ment szolgálat felépítésével és működésével, sajátítsák el, mikor és
hogyan kell ment t hívni.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:


a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és



jártasságokkal rendelkezzenek az els segély-nyújtási alapismeretek területén,



a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az els segélynyújtás alapismereteit,



a tanulók az életkoruknak megfelel szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében –
foglalkoznak az els segélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében:


az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Ment szolgálattal, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel
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támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, els segély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják, így a helyi tantervben szereplő, az alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó
elsősegély-nyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be:


Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és üt eres vérzés, komplex újraélesztés.



Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás,
szénmonoxid- mérgezés.



Fizika: égési sérülések, forrázás.



Testnevelés: magasból esés.

Az els segély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését a
pedagógiai program mellékletét képez tantervek tartalmazzák.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:


7. évfolyamos tehetséggondozó program



évente egyszer egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, els segélynyújtással foglalkozó
egészségnap szervezése a tanulók számára.
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2. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
2.1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői
Iskolánk helyi tanterve az alábbi kerettantervekre épül:


Kerettanterv a gimnáziumok 7–12. évfolyama számára



Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára

A képzés szerkezete:
HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS

Osztály

angol nyelv emelt szintű

1/2

német nyelv emelt szintű

1/2

informatika és matematika emelt óraszámú

1/2

általános

1/2

Megjegyzés

Kifutó képzés 2013/14-es
tanévben indult utoljára

Kifutó képzés 2013/14-es
tanévben indult utoljára

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS

Osztály

Megjegyzés

történelem emelt szintű

1/3

mozgóképkultúra és médiaismeret emelt óraszámú

1/3

magyar nyelv és irodalom emelt szintű

1/3

2014/15 tanévtől

angol nyelv emelt szintű

1/2

2013/14 tanévtől

német nyelv emelt szintű

1/3

2013/14 tanévtől

fizika - matematika tagozat

1/3

2013/14 tanévtől

biológia-kémia tagozat

1/2

általános tantervű

1/3

Az egyes tantárgyak választott kerettanterveit az alábbi módon igazítjuk a nevelési-oktatási
céljainkhoz feladatainkhoz az alapóraszámú, emelt órtaszámú és emelt szintű képzésekre
vonatkozóan::
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A gimnáziumok 7-12. osztályai számára készült kerettanterv
Tantárgy
Magyar nyelv és

alaptanterv

irodalom
Angol nyelv

alaptanterv, emelt óraszámmal a 7-12. évfolyamon

alaptanterv emelt szintű képzéssel kiegészítve a 7-10.

emelt óraszám a 11-12. évfolyamon

évfolyamon,

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

Német nyelv

alaptanterv emelt szintű képzéssel kiegészítve a 7-10.

emelt óraszám a 11-12. évfolyamon

évfolyamon,

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

Matematika

alaptanterv, középszintű érettségire felkészítéssel kiegészítve a 12.
évfolyamon

alaptanterv, informatika csoportnak 7-8. évfolyamon megemelt
óraszámmal

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

Történelem, társadalmi

és állampolgári

alaptanterv a 10. évfolyamon megemelt óraszámmal

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

ismeretek
Erkölcstan helyett Hittan

Református hit és erkölcstan tanterv, az RPI által kiadott ÁLT06 kódú
mintatanterv

Biológia – egészségtan

alaptanterv B változat

Fizika

alaptanterv B változat

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon
emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

Kémia

alaptanterv B változat

Földrajz

alaptanterv

Ének-zene

alaptanterv az egyházi énekkel kiegészítve ??? változat

Vizuális kultúra

alaptanterv

Dráma és tánc

alaptanterv

Művészetek**

ének-zene és vizuális kultúra tantervek egyenlő arányban a 11-12.

Informatika

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon
emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

évfolyamon
alaptanterv

alaptanterv emelt óraszámmal a 7-10. évfolyamon

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

Technika, életvitel és

alaptanterv B változat

gyakorlat
Testnevelés és sport

alaptanterv
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A gimnáziumok 9-12. osztályai számára készült kerettanterv
Tantárgy
Magyar nyelv és

alaptanterv

irodalom

alaptanterv emelt szintű képzéssel kiegészítve a 9-10.

évfolyamon

Angol nyelv

alaptanterv, első nyelvként emelt óraszámmal a 9-12.

évfolyamon

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

alaptanterv emelt szintű képzéssel kiegészítve a 9-10.
emelt óraszám a 11-12. évfolyamon

évfolyamon,

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

Német nyelv

alaptanterv, első nyelvként emelt óraszámmal a 9-12.

alaptanterv emelt szintű képzéssel kiegészítve a 9-10.
emelt óraszám a 11-12. évfolyamon

évfolyamon

évfolyamon,

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

Olasz nyelv

alap tanterv

Francia nyelv

alap tanterv
emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

Orosz nyelv

alap tanterv

Latin nyelv

alap tanterv

Matematika

alaptanterv, középszintű érettségire felkészítéssel kiegészítve a 12.
évfolyamon,

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

komplex emelet szintű fizika – matematika képzésen belül:

alaptanterv emelt óraszámmal a 9-10. évfolyamon,

emelt szintű tanterv A változat a 11-12. évfolyamon

komplex biológia-kémia képzésen belül:

alaptanterv emelt óraszámmal a 9-12. évfolyamon

Történelem, társadalmi

alaptanterv a 10. évfolyamon megemelt óraszámmal

ismeretek

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

Erkölcstan helyett Hittan

Református hit és erkölcstan önálló fejlesztésű helyi tanterv, az RPI

Biológia – egészségtan

alaptanterv B változat

és állampolgári

alaptanterv emelt szintű képzéssel kiegészítve a 10-11. évfolyamon

által kiadott kerettanterv alapján

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

emelt biológia-egészségtan A Magyar Tudományos Akadémiával való

együttműködés keretében létrejött kerettanterv

Fizika

alaptanterv B változat

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

emelt fizika A Magyar Tudományos Akadémiával való együttműködés
keretében létrejött kerettantervek

Kémia

alaptanterv B változat

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

emelt kémia A Magyar Tudományos Akadémiával való együttműködés

keretében létrejött kerettantervek
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Földrajz

alaptanterv

Ének-zene

alaptanterv az egyházi énekkel kiegészítve ??? változat

Vizuális kultúra

alaptanterv a 9-10. évfolyamon

Dráma és tánc

alaptanterv a 9. évfolyamon

Művészetek**

ének-zene és vizuális kultúra tantervek egyenlő arányban a 11-12.

Mozgóképkultúra és

alaptanterv emelt óraszámmal kiegészítve a 9-10. évfolyamon. 11-

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

évfolyamon a reál, nyelvi és általános osztályokban

médiaismeret

12. évfolyam a történelem-magyar-média osztályban a művészetek

Informatika

Alaptanterv 9-10. évfolyamon

keretében

emelt szintű érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamon

Technika , életvitel és

Alaptanterv a 11. évfolyamon

gyakorlat
Testnevelés és sport

alaptanterv

2.2. Az iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon
választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszámai
Intézményünk a helyi tantervét a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetésér l és alkalmazásáról, és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjér l szóló
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg:
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelez minimális óraszámait, + jellel a szabadon tervezhet
órakeret terhére megemelt óraszámokat az alábbi táblázatok tartalmazzák
A szabadon tervezhet többletórák megtanítandó és elsajátítandó tananyagát az egyes tantárgyak
helyi tantervénél lehet megtalálni.
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Óraháló a gimnázium 7-12. évfolyamára

Magyar nyelv és
irodalom
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Matematika
Történelem,
társadalmi és
állampolgári ism.
Erkölcstan /Hittan
Etika/Hittan
Biológia –
egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Informatika
Technika, é1etvitel
és gyakorlat
Testnevelés és
sport
Osztályfőnöki
Kötelező óraszám
Szabadon
választható

11.

12.

évfolyam

évfolyam

mat- inf

mat- inf

10.

évfolyam

angol
(német)

9.

évfolyam

angol
(német)

mat- inf

mat-inf

8.

évfolyam

angol
(német)

7.

évfolyam

angol
(német)

Tantárgy/
évfolyam

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3+3

3+1

3+3

3+1

3+3

3+1

3+3

3+1

3+1

3+1

3

3

3

3

3

3

3

3+1

3

3+1

3

3

3

3

3

3+1

2

2

2

2

2

2

2+1

2+1

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1
1.5

1.5

1.5

1.5

2

2

2

1,5

1.5

1.5

1.5

2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1.5

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1+2

1

1+2

1

1+1

2

1

1+1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

32

32

32

36

36

38

38

32

31

2+2

2+2

1
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Óraháló a gimnázium 9-12. évfolyamára
Tantárgy
/évfolyam

9.

10.

11.

12.

általános

angol/német

történelem

média

biol-kém

fiz-mat.

általános

biol-kém

fiz-mat.

általános

biol-kém

fiz-mat.

általános

4

4

4
+
2

4

4

4

4

4

4

4
+
2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

I. idegen nyelv

3
+
3

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
3

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3
+
1

II. idegen nyelv
Matematika

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
+
1

3
+
1

3
+
1

3

3

3

3

3
+
1

3
+
1

3

3
+
1

3
+
3

3

3
+
1

3
+
3

3
+
1

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeret
Erkölcstan
/Hittan
Etika/Hittan
Biológiaegészségtan

2

2
+
2

2

2

2

2

2

2
+
1

2
+
3

2
+
1

2
+
1

2

2

2
+
1

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2
+
1

2

2

2
+
1

2

2

2
+
2

2

2

Fizika

2

2

2

2

2

2
+
2

2

2

2

2

2

2

2
+
2

2

2

2
+
2

2

Kémia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
+
1

2

2

3

Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Mozgóképkultúra

1
+
1

és médiaismeret
Dráma és tánc
Informatika

magyar

fiz-mat.

Magyar nyelv és
irodalom

magyar

biol-kém

évfolyam

média

évfolyam

történelem

évfolyam

angol/német

évfolyam

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

36

36

36

37

37

35

38

38

38

38

38

38

36

36

36

31

37

37

31

Kötelező
óraszám

5

36

Technika, é1etvitel

és gyakorlat
Testnevelés és
sport
Osztályfőnöki

4

Szabadon
választható

2
+
2
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2
+
2

A köznevelési törvény által elkészített pedagógiai program bevezetésének ütemezése
Az egyes évfolyamokon az új tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban + jellel jelöltük
évfolyam

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.
8.
9. hatévfolyamos
9. négyévfolyamos
10. hatévfolyamos
10.négyévfolyamos
11.hatévfolyamos
11.négyévfolyamos
12.hatévfolyamos
12.négyévfolyamos

Az új tantervek bevezetése melett még érvényben van a 11-12. évfolyamon az alábbi
kifutó tanterv.
A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS IMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON
TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRAHÁLÓJA
11-12. évfolyam
Tantárgy

11. évfolyam

12.évfolyam

Hit és erkölcstan

2

2

Magyar nyelv és irodalom

5

5

Történelem és állampolgári ismeretek

3

3

1. Idegen nyelv

4

4

2. idegen nyelv

3

3

Matematika

3

4

2,5

-

Biológia és egészségtan

2

2

Ének-zene

1

1

0,5

-

Testnevelés és sport

5

5

Osztályfőnöki

1

1

0,5

1

Kétszintű érettségire felkészítés

4

4

Teljes óraszám a hittannal együtt

35,5

35

Fizika

Művészettörténet

Társadalomismeret

Megjegyzések:

1. Emberismeret és etika a Hittanba integrálva
2. Művészetek : 11. évfolyamon Művészettörténet 0,5 óra
12.

évfolyamon

Ének-zene

(

az

ének

–zene

12.

évfolyamig történő tanításával teljesítjük az egyházi
ének oktatási kötelezettségünket)
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2.3.
A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a
pedagógusválasztás szabályai
Az emelt óraszámú, emelt szintű és tagozatos képzésre jelentkez

tanulók tantárgyválasztása a

jelentkezéssel történik, e z a választás a tanulmányi id végéig tart.
Idegen nyelv választása a tanuló beíratkozásakor történik. Hetedik évfolyamra felvett tanulók els
idegen nyelvként angol nyelvet tanulnak, 8. évfolyam végén van lehet ségük második idegen nyelv
válastására az iskola által meghirdetett nyelvek közül.. A 9. évfolyamra felvett tanuló els idegen
nyelvkét angol és német nyelvb l választhatnak,második idegen nyelvnek a tanév beiskolázási
tájékoztatójában mghirdetett nyelveket választhatják.
Tanulóink a 11-12. évfolyamon közép és emelt szintű érettségire felkészítő oktatásra jelentkezhetnek
.El zetes igényfelmérés alapján közzétesszük a fakultatív tantárgyak listáját két sávban, így két tárgy
kötelez

választását tesszük lehet vé .A tájékoztató tartalmazza a foglalkozást tartó pedagógus

nevét is, de indokolt esetben személye módosítható. A jelentkezés írásban történik, az iskola által
szerkesztett nyomtatványon a szül aláírásával, minden év május 20-áig. A jelentkezés módosítására
szeptember 3-ig van lehet ség írásban beadott kérvénnyel. A jelentkezett tanulók kötelesek az adott
tanév végéig a foglalkozásokon részt venni. A 11. évfolyam végén indoklás nélkül leadhatnak, illetve
különbözeti vizsga letételével felvehetnek más tantárgyat a tanulók
Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése el tt abból a
vizsgatárgyból – idegen nyelv esetében angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, japán, kínai,
latin nyelvekb l– tehet , amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi
vizsgára jelentkez teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.
A tanuló az iskola kínálatából egyéb foglalkozásokat is választhat. Ezekre is a tantárgyválasztás
szabályai vonatkoznak , miszerint a választásukat a tanulók és a szül k aláírásukkal meger sítik és
tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés
tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelez tanórai foglalkozás lenne.
Amennyiben valamilyen oknál fogva a szül , nagykorú tanuló a választását felülbírálja és élni kíván
változtatási jogával, úgy ezt írásban kell kezdeményeznie a megel z tanév május 20-áig a
jogszabályi el írások alapján. Az iskola vezet sége a tanulót nevel -oktató pedagógusok
véleményének kikérésével hozza meg a döntését, melynek feltétele a különbözeti vizsga letétele.
A pedagógusválasztás lehetőségével a diákok abban az esetben élhetnek, ha az adott tantárgyból az
oktatás több csoportban, több szinten folyik. Ilyen

esetben, a szül és a tanuló írásban kérheti az

igazgatótól másik pedagógus csoportjába történ beosztást. Az igazgató a munkaközösség
programja, a munkaközösség vezet és a szaktanár véleménye alapján, a csoportlétszám és a többi
tanuló érdekeinek figyelembevételével dönt.

2.4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Az emelt szintű és a tagozatos képzés tantárgyainak tanóráit csoportbontásban tanulják a tanulók.
Iskolánkban minden képzéstípusban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelv,és a matematika
tantárgyakat. A tudásszint szerinti csoport szervezéséhez a tanulók egy el zetes felmérésben
vesznek részt.
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Csoportbontásban szervezzük a közép- és emelt szintű érettségire felkészít foglalkozásokat is.
.A célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több id jusson a kommunikációs készségek
fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. A csoportok megfelel

ütemű haladása

érdekében emelt szintű felkészít re a legalább közepes osztályzattal rendelkez
jelentkezését fogadjuk el

tanulók

Egy tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítést minden tanulónak kötelez vállalni.
A közép- és emelt szintű érettségire való felkészítést a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 13–15. §-ai
szerint szervezzük meg. Emelt szintű felkészítést a szabadon tervezhet órakeret terhére a
következ tárgyakból indítunk: a kötelez érettségi vizsga tárgyak valamint biológia, fizika, kémia. Az
el zetes igények felmérése után megfelel számú jelentkez esetén közép szintű felkészítést is
biztosítunk a következ
tantárgyakból: informatika,földrajz, társadalomismeret, ének-zene,
testnevelés.
A csoportok csak kell számú jelentkez
vezet sége határoz meg.

esetén indulnak , melyet az adott tanévben az iskola

A csoportok szervezésénél irányadó a 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete, mely a gyermekek,
tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási id keretét tartalmazza.

2.5. A nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások megtanítandó és
elsajátítandó tananyaga
A választható tárgyak -a közép- és emelt szintű érettségire felkészít foglalkozások- tananyagát az
egyes tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák.

2.6. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei
A tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:


Az OM által kiadott tankönyvjegyzéken szerepeljen.



A Református Pedagógiai Intézet ajánlásai között szerepeljen.



Tartalmaznia kell a Nemzeti Alaptanterv és az elfogadott helyi tanterv követelményeit



Az egyes tankönyvek szakmailag egymásra épüljenek



A tananyagtartalom életkorhoz igazodó legyen.



A tankönyvekkel összhangban lév segédeszközök, digitális tananyagok és munkafüzetek is
legyenek a kínálatban.



Helyesírás tekintetében kifogástalan, érthet , választékos szövege legyen.



Tekintettel vagyunk a családok anyagi helyzetére, ha a kínálatban több árkategória is szerepel.



Figyelünk arra, hogy több évig is használhatóak legyenek a tankönyvek



Küls megjelenésében is vonzó, letisztult stílusú könyv legyen.

A tankönyveket a szakmai munkaközösségek választják ki, csak olyan tankönyvet, segédeszközt
használnak, amelynek alkalmazásával mindenki egyetért. Évközben ez nem módosítható.
A tankönyvfelel s a jogszabályokban meghatározott határid ig elkészíti a tankönyvrendelést.
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A tanulók és szül k az iskola honlapján a Tankönyvrendelés modulban az osztályonkénti listából
választhatják ki a megrendelni kívánt tankönyvet Az internetes felület a rendelési id lejárta után
lezár és a rendelést véglegesíti.
A tankönyvek és segédeszközök kiválasztásakor minden esetben figyelmet fordítunk az ingyenes
tankönyvellátásra jogosult diákok tankönyveinek biztosítására. A normatív támogatásra jogosult
diákok számára a könyveke az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel biztosítjuk. A kölcsönzött
tankönyveket a tanév végén a könyvtárban le kell adni, kivéve azokat a tankönyveket, amely érettségi
tantárgy könyvei.

2.7. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósításának részletes szabályai
A médiatudatosságra nevelés tantervi szinten a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy
keretében valósul meg. Iskolánk a médiaismeret és kommunikáció tantárgyi keretek között való
oktatásában már nagy hagyománnyal rendelkezik A 9-10. évfolyamon megemelt óraszámmal tanítjuk
a tantárgyat az ebbe a csoportba jelentkez és felvételiz tanulóknak. A kultúra közvetítésében a
család és a kortárs csoportok mellett igen meghatározó a média, ezért a teljes iskolarendszernek
valamilyen formában foglalkoznia kell a média jelenségével. Az osztályf nöki, természettudományi
órákon is nemcsak eszközként használjuk a média különböz
elemezzük.

formáit, hanem a hatásait is

Gazdasági nevelés tantervi szinten a 12. évfolyamon tanított Technika, életvitel és gyakorlat című
tantárgy keretein belül is megvalósul, de az osztályf nöki órák keretében is foglalkozunk gazdasági
jellegű témákkal.
A családi nevelés iskolánk teljes nevel -oktató munkáját áthatja. A keresztyén pedagógia az iskolacsalád szoros együttesére épül a példamutatáson és a segít lehet ségek megteremtésén keresztül.
A családi életre nevelés az osztályf nöki órákon és a Mályi projekt keretében is megvalósul.
Pályaorientáció szakért

tanárok segítségével osztályf nöki órák keretén belül valósul meg.

Többnyire a 12. évfolyamon jelentkezik ez er teljesen a továbbtanulást megel z

id szakban. A

fels oktatással és a szakképzéssel kapcsolatos témákkal külön tanárok foglalkoznak A fels oktatási
intézmények közül a Károli Gáspár Református Egyetem és a Miskolci Egyetem tart minden évben
pályaorientációs tájékoztatót iskolánk volt diákjainak bevonásával.
Nemzeti öntudatra nevelés nemcsak a történelem és az osztályf nöki órák témáiban jelenik meg,
hanem ezt szolgálják a nagy nemzeti ünnepek méltó megünneplései is. Iskolánk nagy hagyománnyal
rendelkezik a határon túli magyar református középiskolákkal való „ Csere-diák” kapcsolatban .
Egymás megismerése, iskolai közösségekbe való beépülés er síti a nemzeti összetartozás érzését
tanulóinkban. A határon túli magyar kultúra megismerését és er sítését szolgálja az „ Ötágú síp”
nevű minden évben megrendezett programsorozatunk is.
Önismeret kialakítása és fejlesztése szakért kollégák segítségével a „Mályi projekt” keretében
valósul meg. A 8. évfolyamosok „Egészség iskola” című 3 napos programja is tartalmaz önismereti
nevelést.
Az életpálya-építést és a szociális kompetencia fejlesztését egyrészt osztályf nöki óra keretében
végezzük,

másrészt

a

hagyományos

tantárgyak

foglalkozásokba is beépítjük.
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oktatásába,

valamint

a

tanórán

kívüli

A következ életpálya-épít kompetenciákat fejlesztjük els sorban: önismeret ( tréning formájában)
munkaer -piaci ismeretek, tanulásmódszertan
A

szociális

és

életviteli

kompetenciák

közül

az

alábbiak

szerepelnek

programunkban:

környezettudatos magatartás, aktív felel sségtudat, szociális érzékenység, mások elfogadása (
szeretetszolgálat, diakónia program)

2.8. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
2.8.1. A mindennapos testnevelés, testmozgás
Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehet ségekb l kiinduló, reális,
fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehet séget ad a
rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható, iskolán kívüli
lehet ségeket is.
A mindennapos testnevelésben lehet ség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat
meger sítsük: a tanuló legyen er s, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a
tanulással járó idegi és fizikai terhelést.
Célunk:


Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt,
elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.



Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú
tudnivalóit.



A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges
alapvet tulajdonságokat, készségeket: akarater , szorgalom, kitartás, becsületesség,
szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai
állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.
A tantárgyba a heti 3 testnevelés óra mellett beépítettük a szabadid sport-jellegű foglalkozás,t vagy
az iskola által szervezett néptánc órát nazokon a napokon, amikor nincs délel tti testnevelésóra.
A plusz két tanítási óra „kiváltható”olyan esetben, ha a tanuló az iskolai sportegyesületben vagy
valamely egyesületben versenyszerűen sportol . Az egyesületi igazolást a testnevelő tanárok tartják
nyilván.

2.8.2. A tanulók fizikai állapotának mérése
A megfelel szintű fizikai er nlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az
egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényez . A fizikai aktivitás jellemz je az
egészséges testsúly, az állóképesség és az izomer .
A nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az
oktatásért
felel s miniszternek a tanév rendjér l szóló rendeletében meghatározott mérési id szakban,
tanévenként
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megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az
évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi.
A fittségi felméréseket a Magyar Diáksport Szövetség közreműködésével kidolgozott Nemzeti
Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszer: NETFIT® rendszer protokollja szerint végzik.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejl désének folyamatos nyomon követése
motivációs tényez ként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a
rendszeres fizikai aktivitás is.

2.9. Érettségi vizsgatárgyak
Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése el tt abból a
vizsgatárgyból – idegen nyelv esetében angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, japán, kínai,
latin nyelvekb , valamint az informatika – tehet , amelynek a helyi tantervben meghatározott
követelményeit az érettségi vizsgára jelentkez teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt
bizonyítvánnyal igazolni tudja.
Valamennyi kötelez érettségi tantárgyból a tantervi követelmények alapján a középszintű érettségi
vizsgára felkészítés megtörténik. A kötelez érettségi tantárgyakból, valamint biológia, fizika, kémia
tantárgyakból az emelt szintű érettségire felkészítést is biztosítja az iskola. A nem kötelez érettségi
tárgyból a jelentkezések felmérése után megfelel

létszám esetén indítjuk a felkészít

órákat a

következ tantárgyakból: biológia, földrajz, mozgókép kultúra és médiaismeret, társalamismeret, rajz,
énrk zene, testnevelés, hittan.
Az ének-zene, rajz és vizuális kultúra, , tantárgyak tanterve csak abban az esetben készít föl a
középszintű érettségi vizsgára, ha a diák a választható tantárgyak tanulásakor legalább összesen
138 órára egészíti ki a tantárgy óraszámát. Nem készítik föl a tanulót az érettségi és testnevelés
tantárgyak
Az érettségi vizsgára a középszintű tételsorokat az alábbi jogszabályok szerint állítjuk össze:
– 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,
– 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeir l.
Az egyes tantárgyakra vonatkozó érettségi témaköröket a pedagógiai programunk mellékleteként
adjuk közre.

2.10. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
2.10.1. Ellenőrzés
Az ismeretek ellen rzése , illetve számonkérése történhet szóban vagy írásban.
Az írásbeli számonkérés formái az alábbiak:
röpdolgozat az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából,


érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét, el zetes bejelentése nem kötelez
tanuló egy érdemjegyet kap rá

számonkérő dolgozat háromnál több óra anyagából,
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és a



érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét, el zetes bejelentése legalább két nappal
korábban kell, hogy megtörténjen, a dolgozatra a tanuló egyetlen érdemjegyet kap,

témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából


jellemz en az osztály egészét ériinti, el zetes bejelentése a dolgozat íratását megel z en
legalább egy héttel korábban kell, hogy megtörténjen,



a témazáró dolgozatra a tanuló ( a munkaközösség által meghatározott) súlyozott
érdemjegyet kap amelyet „td” jelöléssel jegyez be a szaktanár a digitális naplóba.



a dolgozatok éves számát a tantárgy óraszáma és az adott munkaközösség határozza meg.



egy tanítási napon csak 1, egy héten legfeljebb 5 témazáró dolgozat íratható

Az írásbeli dolgozatokat a tanárnak 15 tanítási napon belül kell kijavítania, és a tanulónak meg kell
mutatni az értékelést. Amennyiben a szaktanár a 15 tanítási napot meghaladó id elteltével javítja ki
a dolgozatot a tanulónak lehet sége van dönteni az érdemjegy beírásáról. Ha a tanuló az
érdemjegyet nem kéri beírni, akkor a tanár pótló dolgozat írását kérheti.
A dolgozat megtekintését a szül k számára is lehet vé tesszük a fogadóórán, vagy elektronikus
formában eljuttatjuk részükre.
A szóbeli számonkérést minden tantárgyból igyekszünk minél többet alkalmazni, hogy fejl djön a
diákjaink szóbeli megnyilvánulásának, kommunikációjának szintje. Ugyanakkor kedvez alkalom ez
tudásuk visszaadása azoknak a diákoknak, akik szóban könnyebben fejezik ki magukat, mint
írásban. . A hagyományos szóbeli felelet mellett kisel adás megtartása. is lehet a számonkérés
része
Jelentés a felkészületlenségről
Ha a tanuló napi felkészülését valami akadályozta, jelentheti a szaktanárnak (ezt alátámaszthatja a
szül nek az Diáknaptárba írt kérésével is.) A szaktanárnak joga van eldönteni, hogy elfogadja-e a
tanuló jelentését, s döntését egyértelműen közölni kell.
A szaktanár a döntésekor figyelembe veszi az indok megalapozottságát; azt, hogy az ok mennyire
akadályozta a tanulót a felkészülésben .Ha a jelentést nem fogadja el, kizárólag nevelési szempontok
szerint dönti el, hogy a tanulót bevonja-e az aznapi számonkérésbe.
Ha a tanár a jelentést elfogadja, egyértelműen közölnie kell a pótlás módját is.
2.10.2. Értékelés
A tanulók tudásának értékelése
A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. A tanulók értékelése az egyes tantárgyak
tantervi követelményeinek ismerete – ezen belül is kötelez en az 51/2012. (XII. 21.) EMMIrendeletben szabályozott kerettantervi anyag alapján történik. Az értékelés az adott tantárgyat tanító
pedagógus tanügy-igazgatási jogköre. Az értékelésnél figyelemmel kell lenni a tanuló általános
állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire. Nagyon fontos a minimumszint pontos
meghatározása, melynek a tanuló és a szül számára is egyértelműnek és teljesíthet nek kell lennie.
Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékel
magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemz je a pozitívumokra való támaszkodás, az elért
sikerek, eredmények meger sítése.
Értékelésünk a következ kritériumoknak feleljen meg:
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ösztönz hatású, segít szándékú legyen,



folyamatos, rendszeres



céljai és követelményei legyenek el re ismertek.

Az értékelés formái :
Személyes,, szóbeli értékelés szükséges a tanuló minden tevékenysége, megnyilvánulása során,
hogy segítsen, meger sítsen, javítson; tanácsot adjon, orientáljon a pedagógus.


feleletek, írásbeli munkák érdemjegyeinek kiegészítéseként



félévi és év végi helyzetelemzéskor



szül i értekezleteken, fogadóórákon



magatartás, szorgalom elbírálásakor



tantestület el tti értékelésnél — osztályozó értekezleten



igazgatói értékeléskor: tanévzáró ünnepély, iskolagyűlés



önértékeléskor a reális énkép kialakítása érdekében

Írásbeli, szöveges értékelés az írásbeli munkákhoz fűzött megjegyzések, kiegészítések ,dicséretek,
elmarasztalások a Diáknaptárba vagy a Digitális naplóba .
Osztályzattal értékelés
Iskolánkban érdemjegyekkel min sítjük a diákok egy-egy tantárgyból nyújtott teljesítményét. Ez
lehet szóbeli felelet, írásbeli számonkérés, kisel adás, önállóan végzett otthoni munka,
gyűjt munka, órai munka, házi feladat stb. A tánc és dráma ivételével valamennyi tantárgyból
osztályozás van. Az egyes szaktárgyak tanárai a munkaközösségükön belüli közös megegyezés
alapján egységesen értékelik a tanulókat.
A témazáró dolgozatok értékelése:
7-11
évfolyamon

érdemjegy

12 évfolyamon

%

%

0-29

1

0-25

30-49

2

26-39

50-70

3

40-59

71-85

4

60-79

86-100

5

80-100

Egyéb számonkérések esetén a szaktárok saját értékelési módszereket is alkalmaznak, az értékelés
elveit a tanítási folyamat kezdetén ismertetik a diákokkal
Az osztályozásra vonatkozóan a következő általános szabályokat követjük:
•

lehet leg minden hónapban szülessen legalább egy osztályzat, s csak kivételes esetben lehet
ett l eltekinteni

•

egyetlen tantárgyból sem lehet félévenként 3-nál kevesebb érdemjegy
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•

nem fordulhat el , hogy két egymás utáni hónapban nem születik egyetlen érdemjegy sem

•

valamennyi megszerzett érdemjegy a hónap utolsó tanítási napjáig bekerül a Digitális naplóba

•

a kétszintű érettségire való felkészítés esetén , ha a tanuló alapórára is jár akkor a két képzés
során szerzett érdemjegyei alapján félévkor és év végén egy osztályzatot kap

•

A félévi és év végi osztályzat megállapítása a tanév során szerzett valamennyi jegy átlaga
alapján történik. A szaktanárnak lehet sége van arra, hogy a tanuló egyéni fejl désének,
törekvésének figyelembe vételével +,- 0,2-t adhat az átlaghoz és ezután alkalmazza az
egészre kerekítés szabályait.

2.11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának
elvei és korlátai
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink rendszeresen kapjanak házi feladatot, de ennek mennyisége és
tartalma egyéni képességeiknek megfelel legyen. Az otthoni és tanórai munkának egységes
folyamatot kell alkotnia. Az otthoni feladatok a mindennapi életben használható tartalmak és eljárások
elsajátítását tegyék lehet vé.
A fentiek érdekében iskolánk pedagógusai a házi feladatok meghatározásában a következ
alapelveket igyekeznek érvényesíteni:


A feladatok legyenek megoldhatóak: vegyék figyelembe a tényleges el zetes tudást.



Értelmezzük a feladott feladatot.



Az otthoni munka is adjon sikerélményt.



A feladatok legyenek változatosak és egyenletes terhelés legyen.



Csak megtanított tananyag alkalmazását követeljük meg.



Az otthoni munkát a tanórán gondosan el készítjük.



A házi feladatot következetesen ellen rizzük, értékeljük, a hiányzó házi feladatokat pótoltatjuk.



A rászoruló tanulók számára segítséget adunk a házi feladatok elkészítéséhez.



Hétvégére sem adunk az átlagosnál több házi feladatot. Tanítási szünetek idejére nem
kötelez házi feladatokat, hanem fakultatív feladatokat, szorgalmi feladatokat, ajánlott
olvasmányokat (szakirodalmat) javasolhatunk. Amennyiben a tanuló ilyen feladatot készít, azt
értékeljük, és a feladat jellegét l függ en lehet vé tesszük órai bemutatását.






Komolyabb felkészülést igényl feladatok (kisel adás, gyűjt munka) elkészítésére megfelel
id t biztosítunk.
Igyekszünk a gyakorlati élethez igazodó, minél több kompetenciafejleszt feladatot adni.
Alkalmazzuk az IKT technikákat, számítógéppel megoldandó feladatokat adunk , elektronikus
formában kell elkészíteni és beadni a tanárak.
Projektmunkákat is el térbe helyezzük.
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2.12. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának és szorgalmának
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
A magatartás és a szorgalom osztályzatokra a tanuló osztályf nöke tesz javaslatot az osztály
diákönkormányzati képvisel inek véleménye alapján, és azt a félévi, illetve év végi osztályozó
értekezleten a nevel testület hagyja jóvá. Az osztályf nöknek a javaslat megtételekor tehát
figyelembe kell venni a tanulót tanító pedagógusok és az osztály véleményét. Ha az osztályf nök
által javasolt valamelyik min sítéssel nem minden pedagógus ért egyet, az osztályozó értekezleten a
végleges min sítést nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel kell megállapítani. A
szavazásban a tanulót tanító pedagógusok vesznek részt. Szavazategyenl ség esetén az
osztályf nök véleménye dönt.
Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek
formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk.
Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek:


tanulmányi munka,



sportteljesítmények,



közösségi munka,



kulturális és közéleti tevékenység.

A jutalmazás formái
Egyéni jutalmazási formák:
Az iskolában elismerésként a következ írásos dicséretek adhatók:


szaktanári,



osztályf nöki,



igazgatói,



nevel testületi.

Az egész évben kiemelked munkát végzett tanulók, tantárgyi szorgalmi és magatartási dicséretét a
bizonyítványba

kell

bevezetni.

Az

osztályf nökök

és

a

munkaközösségek

legkiemelked bb – megyei, országos eredményekkel rendelkez
könyvjutalomban részesülnek.

javaslatára

a

– tanulók oklevélben és

Közösségi munkáért a diákönkormányzat is javasolhat tanulókat az elismerésre.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelked

a teljesítménye (tanulmányi és kulturális

versenyek gy ztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelked társadalmi
munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége el tt nyilvánosan veszi át.
Csoportos jutalmazási formák:


jutalomkirándulás,



kulturális hozzájárulás (színház- vagy kiállításlátogatáshoz).
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A magatartás és szorgalom min sítésére félévkor és a tanév végén az osztályf nök tesz
javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. A magatartási osztályzatok
elbírálásakor figyelembe kell venni a tanuló tanórán és tanórán kívül tanúsított magatartását,
közösségi munkáját, és esetleges igazolatlan mulasztásait, illetve fegyelmi büntetéseit.
Az osztályf nök el zetesen megismeri az osztály presbitériumának véleményét az egyes
tanulókról.
Az osztályf nöknek a házirend magatartás és szorgalom értékelésének és min sítésének
irányelveit l eltér javaslatát indokolnia kell. Az eltér
osztályf nöki beszámolóban dokumentálni szükséges.

javaslatokat a félévi és az év végi

Az osztályf nök a meghatározott irányelvekt l eltér javaslatát az osztályban tanító pedagógusok
többségi szavazással véglegesítik az osztály osztályozó konferenciáján. Szavazategyenl ség
esetén az osztályf nök véleménye a mérvadó.
A MAGATARTÁS MIN SÍTÉSE
Példás (5) magatartású, aki/nek:


iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató,



a Házirendet megtartja,



a közösség alakítását, fejl dését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének
megfelel kinyilvánításával, viselkedésével el segíti, és társait is erre ösztönzi,



egyéniségének megfelel módon vesz részt a közösségi munkában (pl. nem feltétlenül
kezdeményez , „nyüzsg ” tanuló, lehet „csendes” is, aki ha megbízást kap, azt
szívesen és pontosan elvégzi),



iskolán kívüli tevékenységeket is vállal (sport, zene, egyházi élet, stb.),



igazolatlan hiányzása és semmilyen büntetése nincs,

 iskolai viselkedése, megjelenése mindenkor megfelel a Lévay elvárásainak.
Jó (4) magatartású, aki:


a Házirend betartására egyértelműen törekszik,



részt vesz a közösség életében (de nem kezdeményez ), a rábízott feladatokat
elvégzi, iskolai és iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás,



legfeljebb 1 szaktanári megrovása (írásbeli) van,

 legfeljebb 1 igazolatlan órája van.
Változó (3) magatartású, aki:





a Házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt, állandó figyelmeztetéssel tartja be,



tanáraival, társaival szembeni magatartása kifogásolható, de igyekv
problémák javítására,



a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, a közösség alakítására nincs
befolyással,



figyelme ingadozó, munkája pontatlan,



osztályf nöki figyelmeztetése vagy megrovása van,



legfeljebb 3 igazolatlan órája van.

Rossz (2) magatartású, aki:


a Házirend kötelezettségeit és tilalmait tudatosan megszegi,
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a felmerült



kivonja magát a közösségi feladatokból, rossz példát mutat, másokra is rossz hatással
van, célzottan/tudatosan bomlasztja a közösséget,



a feln ttekkel és társaival szemben kirívóan tiszteletlen,



tanórán kívüli magatartása is er sen kifogásolható,



igazgatói megrovása van.

A SZORGALOM MIN SÍTÉSE
Példás (5) szorgalmú, aki:


a munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi,



igényli tudása b vítését, érdekl d , kötelességtudata magas fokú,



a tanítási órákra (képességeihez, körülményeihez mérten) rendszeresen felkészül, az
órákon bekapcsolódik az osztály munkájába, rendben tartja iskolai felszerelését,
céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját, pontosságra törekszik,



egyes iskolai tantárgyak esetében a kötelez
versenyek, pályamunka, el adás stb.),

követelményeken túl is teljesít (pl.



négyesnél gyengébb félévi-év végi osztályzata nincs és/vagy eléri a 4.5-ös átlagot

Jó (4) szorgalmú, aki:


feladatait kisebb
kifogásolható,

figyelmetlenséggel,

pontatlansággal

végzi,

rendszeressége



figyel az órákon, de nem mindig a képességének megfelel szinten teljesít,



házi feladatait rendszeresen elkészíti, általában felkészül, de nem érdekl d ,



érdekl dése megmarad az iskolai tananyag keretein belül,



félévi-év végi osztályzatai között legfeljebb egy-két hármas szerepel és/vagy eléri a

4.0-es átlagot.
Változó (3) szorgalmú, aki:


önállótlan, csak utasításra kezd munkához,



többször nem ír házi feladatot, felszerelése jellemz en hiányos,



figyelme szétszórt, munkája felületes, tanulása ingadozó, id szakonként dolgozik,



félévi/év végi osztályzatai között lehet elégséges osztályzat.

Hanyag (2) szorgalmú, aki:


képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejl dése
érdekében,



kötelességeinek jellemz en nem tesz eleget, munkájában megbízhatatlan,



érdektelenség, közöny jellemzi,



egy vagy több tantárgyból bukik.

2.13. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben el írt, a továbbhaladáshoz
szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az elvárt
kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.
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A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozóvizsgán, a különbözeti
vizsgán, valamint a pótló- és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák
együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.
Ha a tanuló a tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot, a következ
tanévet megel z augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.
Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot, az
évfolyamot ismételni köteles.
A magasabb évfolyamba történ lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak
osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól;
- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket
az el írtnál rövidebb id alatt teljesítse;
- a tanítási évben 250 óránál többet mulasztott;
- egy adott tantárgy ténylegesen megtartott óráinak több, mint 30 %-ról hiányzott
- magántanuló volt.

2.14. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Valamennyi

tanulónak

joga

van

képességei

minél

maradéktalanabb

kibontakoztatására,

személyiségfejl désének támogatására. Külön figyelmet fordítunk a valamilyen okból hátrányos
helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja
iskolai sikerességüket.
Iskolánkban Komplex Táámogató Rendszer működik – többek között – az alábbi segítséget nyújtja
számukra az esélyegyenl ség megteremtése érdekében:


kulcskompetenciák fejlesztésében tehetséggondozás és felzárkóztatás



tanulásmódszertani felkészítés, tanulási tanácsadás



az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazásával, a digitális
tananyagok felhasználásának el segítésével,



pszichológus , lelkigondozó segítsége a személyiség és közösségfejlesztésben



differenciáló módszerek alkalmazása a tanítási órákon



a továbbtanulás, pályaorientáció támogatása

2.15. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek
Jogi meghatározottság
A fogyasztóvédelemr l szóló irányadó jogszabályok rendelkeznek a fogyasztók oktatásáról.
Vonatkozó hatályos jogunk írja el a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi
jogszabályok megismerése céljából. Eszerint a fogyasztók oktatása alapvet en állami feladat,
amelyet az oktatásban részt vev intézmények, az e feladatra törvényben kijelölt államigazgatási
szervek és az érdekvédelmi szervezetek együttműködve teljesítenek.
Kiemelt fejlesztési feladat a Nat-ben a felkészülés a feln tt életre, amelyben a fogyasztói kultúra
kialakítása is nevelési-oktatási feladatként szerepel.
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A fogyasztóvédelmi oktatás célja
Az egészségneveléssel és környezeti neveléssel szorosan összefügg a tanulók a fogyasztóvédelmi
oktatása. A környezeti problémáink és egészségünk problémái túlnyomó többségének gyökere a mai
fogyasztói társadalmunkban keresend . Mind a javak pazarló el állítási technológiája, mind
fogyasztásunk mennyisége, összetétele hozzájárul er forrásaink feléléséhez és természeti
környezetünk elszennyezéséhez. Olyan szemléletet kell diákjainkban kialakítani, mely a környezet
szempontját is figyelembe veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási
választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekszenek. Ugyanakkor tudatos
vásárlóként tisztában vannak az élelmiszerben fellehet összetev k egészség szempontjából
jótékony illetve káros hatásával. Nem utolsósorban pedig el nyben részesítik az ellen rzött hazai
termékek vásárlását.
A fogyasztóvédelmi oktatás célja, hogy: fejlesszük a fogyasztói kultúrát,kialakítsuk a kritikus
fogyasztói magatartást és megismerkedjenek a tanulók a fenntartható fogyasztás fogalmával.
Cél elérése érdekében feladataink:


fogyasztási javak és szolgáltatások megismertetése



viselkedési kultúra kialakítása a piaci viszonyok között



fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták kialakítása



piac, marketing, reklám szerepének megismertetése



min ség és biztonság szerepének megismertetése a fogyasztás során



tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása (marketinghatásoktól való távolságtartás
képessége, fogyasztói szükségletek mérlegelése)

 helyes értékrend kialakítása.
A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról hozott
hatások a legélénkebbek Elengedhetetlen a szoros együttműködés a szül k és az iskola között. Az
iskola segíthet abban, hogy a gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait,
és javítsák azt. Minden pedagógus személyes példájával segíti a helyes fogyasztói magatartás
kialakítását. A külvilág, a fogyasztói társadalom hatásait nagyon nehéz ellensúlyozni, hisz ez a világ
„ellenünkre” dolgozik. Fontos megtanítani diákjainknak a helyes döntési és választási technika
kialakítását. Tanórai kereteken belül, egyes tantárgyakhoz kapcsolva tudjuk ezt fejleszteni, valamint
az osztályf nöki órákon.


matematika: banki, üzemanyag számítások



fizika: mérés, mér eszközök (villany, gáz, mér órák)



földrajz: eltér gazdasági struktúrák megismertetése



magyar: a reklám, feliratok, kommunikáció, szituációs játékok



biológia: egészséges táplálkozás



kémia: mindennapok kémiája, élelmiszerbiztonság



informatika: internetes fogyasztói veszélyek



történelem: fogyasztóvédelem története, kialakulása.

 Tanórán kívül jó lehet séget teremthetünk a projekt munkák kijelölésével.
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiban a következ módon tudjuk beépíteni:
Vizuális kultúra:


A közvetlen és rögzített kommunikáció.



A tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése.
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A reklámplakátok szerepe.

 A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása.
Földrajz:


A fogyasztói kultúra fejl dése.



Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás.



Gyűjt munka nyomtatott információhordozókból hazánk gazdasági és település-földrajzi
sajátosságairól.



Az életmód és a fogyasztási szokások alakulása.



Vásárlási, fogyasztási szokásaink.

 A család gazdálkodása.
Informatika:


Az internet egyes kommunikációs szolgáltatásainak használata.



Vásárlás az interneten.



Informatikai biztonság, az információ hitelessége, a szerz i jog fogalmának megismerése.

Magyar nyelv és irodalom:


A különböz irodalmi művek, filmek elemzésének egyik szempontja.

Történelem:


Az ipari és hírközlési forradalmak jelent ségének megértése.

2.16. A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes
konfliktuskezeléssel összefüggő ismeretek
„A bűncselekményeket jobb megelőzni; mint büntetni” Beccaria, 1764
Az iskolában negatívnak min sített viselkedési megnyilvánulások a diákok, családi és/vagy iskolai
kapcsolatzavaraival, érzelmi életének sérüléseivel függnek össze. Feladatunk a tanulók által adott
jelzések felismerése, a viselkedési zavarok helyes értelmezése. Kriminológiai aspektusok
Alapvet célunk a társadalmi bűnmegel zéssel, az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek oktatása
terén az iskolában tanulók jogkövet magatartásának el segítése, esetleges bűnelkövetésük
megakadályozása, a felmerül problémák, konfliktusok, krízisek kulturált és hatékony kezelése.
Intézményünk az alábbi feladatokat tűzte ki célul az áldozattá válás elkerülése érdekében:
Ösztönözzük és támogatjuk azokat a tudatos magatartásformákat, amelyek a helyes egészséges
magatartásformák létrejöttét és fejlesztését szolgálják.Hozzá kívánunk járulni annak a
feltételrendszernek a megteremtéséhez, amely a teljes (testi-lelki) embert egész életvitelében az
egészség választására ösztönzi. Emberismeretre, önismeretre, társadalomismeretre segítjük
diákjainkat, megtanítjuk a tanulókat önsegít vé válni. Feladatkörünkbe tartozik
felvilágosítás és mentálhigiénés tevékenység .
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továbbá:a

2.17. Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése
Kiemelt feladatunk a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési,
kódolási, értelmezési, indokolási, bizonyítási képességekre, amelyek az információs és
kommunikációs kultúra részét képezik.Az iskolánknak a különböz médiumokban való eligazodásra,
az igényelt információ megtalálására kell nevelnie a tanulókat, hogy sikeres tanulási stratégiákkal
használják ki az információs világháló lehet ségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás során.
Mindennapi életünkben megn tt az információ társadalmi szerepe és ezzel együtt felértékel dött az
információ-szerzés képessége. Az egyén érdeke az, hogy id ben hozzájusson a munkájához és
életvitelének alakításához szükséges információkhoz, és képes legyen azokat céljának megfelel en
feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelel információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai
szabályait. Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével – a szavak és a
szövegszerkesztés mellett – üzeneteink kifejezésére a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll. Az
informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. Megváltozott a pedagógus szerepe; az
ismeretátadó és az ismereteket számon kér pedagógusból, az ismeretek közötti eligazodást segít ,
tanácsadó, a megtalált információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevel jévé válik. Meg
jelennek az új oktatásszervezési módszerek, az informatikával támogatott projektmunkáknak is. A
tanulókat fel kell készítenünk a problémamegoldó gondolkodásra, mint a feladatmegoldás
A könyvtárhasználati nevelés és oktatás:
Felkészítjük tanulóinkat az információs társadalom kihívásainak fogadására, az információszerzés
kib vül
lehet ségeinek használatára, az információk elérésére, kritikus szelekciójára és
feldolgozására;Tudatosítjuk a könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítását és
fejlesztését a könyvtári információs rendszer, a könyvtár “forrásközpont”-ként történ használatával;A
forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikákat és módszereket kifejlesztjük a
tanulókban;Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével,
valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói magatartást
alakítunk ki; Fontosnak tartjuk a könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítését a tanulók
tantárgyi képzésébe, a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és
feldolgozásba is; A forrásfelhasználás etikai szabályait elsajátíttatjuk - a normakövetés
követelményének elfogadása mellett.
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3. A TÓTH PÁL DIÁKOTTHON NEVELÉSI PROGRAMJA
BEVEZETÉS
„A teljes írás Istent l ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre” (2Tim. 3, 16)
A Lévay József Református Gimnázium Tóth Pál Diákotthona azzal a céllal létesült, hogy a
középiskolai tanulmányaik végzése céljából szüleikt l és a lakóhelyükt l távol került növendékek
számára a képzési id

alatt otthont – szállást, ellátást, tanulási, lelki növekedési, művel dési és

sportolási lehet séget – biztosítson.
A nevel tanároknak a rájuk bízottak lelki és testi javát szem el tt tartva arra kell törekedniük, hogy
növendékeik a közösségi nevelés segítségével az iskolájuk lelkiismeretes tanulóivá, gyülekezetük
áldozatkész tagjaivá, nemzetük hasznos, hű tagjaivá, végs soron pedig becsületes és dolgos
magyar állampolgárokká váljanak.
Ezért különös gondot fordítunk a keresztyén, nemzeti elkötelezettség kialakítására. A keresztyén
értékrend és a nemzeti hagyományok átadásával er sítjük a családhoz, egyházhoz és a hazához,
nemzethez való tartozás tudatát.
Kollégiumunk tevékenysége során - kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást,
biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. A kollégium a megfelel pedagógiai környezet
biztosításával el segíti az egyén sokoldalú jellemformálását, a társadalmi szerepek tanulását, a
diákok önszervez dését.
El segíti,

hogy

az

evangélium

szellemének

megfelel en

gondolkodjanak

önmagukról

és

embertársukról.
Er síti a személyes döntés és felel sség vállalását, illetve a krisztusi szeretet és megbocsájtás
gyakorlását. Ezzel készíti fel diákjainkat a teljes emberi élet megéléséhez a társadalomban.
Hisszük és valljuk, hogy kollégiumunk olyan pedagógiai, emberi, lelki és szellemi környezet, amely
alkalmas a folyamatos fejl désre, megújulásra.
Jelen nevelési programunkat a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában meghatározott
pedagógiai célok, feladatok és a folyamatos fejlesztés szem el tt tartásával készítettük.
A nevelési program összeállításánál alapul vett f bb dokumentumok, szempontok
Jogszabályok:
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésr l

-

59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet
1993. évi LXXIX. többször módosított közoktatásról szóló törvény

-

36/2009. OKM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló
46/2001. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról

-

a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvényének (1995. évi I. törvény) a

-

nevelési programra vonatkozó részei
a Lévay József Református Gimnázium és Kollégium Pedagógiai Programja és SzMSz-e

Valamint:
-

a fenntartó elvárásai

-

több évszázados biblikus értékrendet megjelenít református nevelési hagyomány
közel két évtizedes helyi hagyományaink
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-

szül i és tanulói, általános társadalmi elvárások
a tanulók kés bbi gyülekezeti és társadalmi szerepvállalásra való felkészítésének
szempontjai.

A nevelési elképzeléseink a múlt tisztelete mellett a magyar oktatási rendszer jogszabályi
el írásaihoz és a kor követelményeihez igazodnak.

3.1.

Az intézmény bemutatása

3.1.1.

A kollégium legfontosabb alapadatai

Az intézmény hivatalos elnevezése:

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
Az intézmény a Tiszáninneni Református Egyházkerület által alapított többcélú közoktatási
feladatokat ellátó középiskola.
A kollégium az intézménynek az a szervezeti egysége, ahol a Köznevelési törvény, a Református
közoktatási törvény valamint az intézmény Alapító okirata által meghatározott, a kollégiumi ellátással
összefügg tevékenység zajlik.
Típusa: középiskolai kollégium
Külön elnevezése: Tóth Pál Diákotthon
Az intézmény címe, telefonszáma:
Telephelye: 3530 Miskolc, Kálvin János út 2.
Postai cím: 3504 Miskolc, Pf.:58
Tel: 06- 46- 500- 180
OM azonosítója: 029281
A fenntartó megnevezése: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Működési engedély száma, kelte: 2.405-2/1997.

1997. szeptember 1.

3.1.2. Az intézmény küldetése, értékrendje, nevelési alapelvei
Diakotthonunk kiemelt nevelési alapelve olyan egyének, valamint közösség formálása és fejlesztése,
amely alapvet bibliaetikai és református értékrendet követ.
Nevel testületünk az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével úgy szervezi a diákok
tanórán és tanuláson kívüli idejét, hogy sokszínű művel dési és szabadid s tevékenységet
biztosítson számukra, s mindezt családias légkörben kívánja tenni.
Alapelvünk, hogy az életkori sajátosságoknak megfelel en – a bibliai nevelési irányokat szem el tt
tartva – diákjaink lelki, szellemi és értelmi növekedése komplex személyiségfejl dést
eredményezzen. Ezen pedagógiai elv kell, hogy meghatározza a teljes nevelési munkánkat, a
kollégium életrendjét
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Nevelési alapelveink:


a keresztyén erkölcsi értékek megismertetése



a református oktatás nevelési hagyományainak követése



az alapvet erkölcsi normák és a közösségi együttélés szabályainak betartása



az egymás iránti felel sség, bizalom, szeretet, segít készség, tapintat kialakítása



az alapvet emberi és szabadságjogok, valamint a tanulót megillet jogok érvényesítése



egyéni bánásmód alkalmazása az életkori és személyiségre jellemz

sajátosságoknak,

különösen a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembevételével


a szociális hátránnyal küzd
való törekvés

tanulók problémáinak megismerése, a hátrányok felszámolására



az esélyegyenl ség biztosítása



bizalomra épül tanár- diák viszony



a diákok önállóságának, önszervez képességének és öntevékenységének fejlesztése



a demokratikus részvétel gyakorlása, az értékelési technikák működtetése, a helyes önértékelés
képességének fejlesztése, komplex személyiségfejlesztés



a nemzeti hagyományok, etnikai önazonosság ápolása, fejlesztése, a másképpen gondolkodók
elfogadása



min ségi ismeretekhez való hozzáférés biztosítása korszerű módszerek és információ
technológiai eszközök használatával



jó tanulmányi el menetel biztosítása az egyéni tanulási szokások figyelembevételével,
fejlesztésével, valamint korszerű módszerek alkalmazásával



a tanulók aktivitásának, érdekl désének formálása, fejlesztése



nevel testületünk tudatosan törekszik arra, hogy saját életvitelével, beszédkultúrájával példát
mutasson diákjainknak



a szül kkel, a gyülekezetekkel és a partnerintézményekkel való együttműködéssel biztosítjuk a
komplex nevelést



igényes környezet kialakításával az érzelmi nevelés biztosítása



a nevel testület pedagógiai, módszertani felkészültségének folyamatos fejlesztése

A tanulók egészséges és harmonikus életrendjét, tanulását, szabadidejük és pihen idejük eltöltését
úgy szervezzük meg, hogy érvényesüljenek mind az egyéni, mind az intézményi elvárások,
lehet ségek, a tanulói igények, a szül i elvárások, a kollégiumunkhoz kapcsolódó iskolák és a
fenntartó igényei.

3.1.3. Jövőképünk
Olyan, átmenetileg családot pótló, ill. kiegészít diákotthon kívánunk lenni, amely keresztyén etikai
alapokon álló, érett személyiséggel, sokirányú érdekl déssel rendelkez , a XXI. század kihívásainak
megfelel korszerű ismeretekkel bíró, társaiért, nemzetéért tenni akaró, a társadalomban értékeket
képvisel embereket nevel.

3.1.4.

Rövid történeti áttekintés

Az 1560-ban alapított református oktatási intézmény 40 évi kényszerszünet után 1993
szeptemberében újrakezdte működését. Három évvel az újraindulás után vehette birtokba a
visszakapott több mint száz éves épületét.
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Amikor az 1991. évi XXXII. számú törvény lehet séget adott az elvett egyházi ingatlanok
visszaigénylésére, akkor a fenntartó Egyházkerület a Lévay épületét visszaigényelte. Ezután 1996ban

kárpótlási

összegb l

megvásárolta

az

iskola

közvetlen

szomszédságában

található

megüresedett eladó irodaházat - mely műemlék jellegű épület-, ahol a mai kor követelményeinek
megfelel kollégiumot alakított ki.
A három szárnyból álló (A, B, C) épületegyüttes egy 1998-ban végzett átalakítással nyerte el mai
funkcióját. 2014-2015-ben, KEOP keretében energetikai felújítás, korszerűsítés történt a
kollégiumban.
A Tóth Pál Kollégium a város központjában, jól megközelíthet helyen a Rákóczi utcában található,
közvetlenül a gimnázium mellett.
Az államosítás el tti id szakban nem volt kollégiuma a gimnáziumnak. Működött viszont egy másik
gimnázium, pontosabban n nevel intézet, amely egykori tanáráról és igazgatójáról, Tóth Pálról
kapta nevét. Ennek emlékére vette fel kollégiumunk a Tóth Pál nevet.

3.1.5.

Szervezeti felépítés, működési elv

Az intézmény alapítója és fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület. Pénzügyi feladatait
az intézmény egészére vonatkozóan – beleértve a kollégiumot is – a gazdasági hivatal végzi. Az
intézmény gazdasági ügyeiért a gazdaságvezet felel s. A kollégiumnak nincs külön költségvetése.
A kollégium, mint szakmailag önálló intézményegység végzi munkáját, szakmai felel s vezet je a
kollégium-vezet , aki közvetlen az intézmény igazgatójához tartozik.
A kollégiumi nevel tanárn kb l és nevel tanárokból álló nevel testület, mint munkaközösség
működik, így a kollégium szintű pedagógiai ellátási és nevelési munka tervezését, szervezését,
irányítását és ellen rzését a diákotthon-vezet végzi.
A közvetlen nevel – oktató munkát önállóan a nevel tanárok tervezik, szervezik és végzik.
A nem pedagógus munkakörben alkalmazottak (konyhai dolgozók, takarítók, portások) a gazdasági
hivatal, ezen belül a gondnokság közvetlen irányítása alá tartoznak. Jelenlétük, megnyilvánulásaik,
tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényez . T lük is elvárja az intézmény, hogy
munkájuk, viselkedésük a keresztyén értékkel összhangban legyen. Kívánatos, hogy legyenek
gyermekszeret ek és a pedagógusokkal együttműköd ek, valamint támogassák a nevelési
célkitűzéseink eredményes megvalósítását.

3.2.

Nevelési program

3.2.1. A diákotthon nevelési alapelvei, céljai
A kollégium alapvet céljának tekinti, hogy a diákjai elé egyértelmű és szilárd bibliai alapokon nyugvó
értékrendet állítson, keresztyén életvitelre neveljen, ismertesse meg református egyházunk életét,
er sítse a nemzethez tartozás, a hazaszeretet érzését.
Fontos céljaink:


Keresztyén értékrenden alapuló személyiség- és közösségfejlesztés

101 / 133



Énkép, önismeret, szociális képességek és szociális tájékozódás fejlesztése, adottságok
kamatoztatása, együttműködési készség fejlesztése, a közösségi együttélés szabályainak
elsajátítása



Nemzeti értékeink megismertetése, nemzeti hagyományaink ápolása, a nemzeti öntudat
er sítése.



A mindenkori szociális környezetbe, közösségbe történ sikeres beilleszkedés segítése.



A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése, helyes tanulási módszerek, igényes kommunikáció
elsajátítása, a tanulmányi munka színvonalának emelése, továbbtanulásra való felkészítés.



A tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek a
fejlesztése.



A tanulók tanulmányi eredményeinek, személyiség fejl désüknek folyamatos követése,
ellen rzése, értékelése, és a szükséges támogatás biztosítása.



Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, pályaorientáció.



Változatos, differenciált szervezeti és módszertani megoldások alkalmazása, amelyek segítik az
egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségbeli különbségek áthidalását.



A hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozott egyéni, differenciált tör dés.



Megfelel módszerek alkalmazása a különleges bánásmódot igényl knél.



A kollégiumi élet színes, tevékenységközpontú szervezésével alkalmat teremt a diákok
alkotóképességének megnyilvánulására, a tehetségek kibontakoztatására, a tanulók helyes
önértékelését er sít sikerélményekre.



Az id vel való értelmes gazdálkodásra nevelés, a tanulás és a szabadid s tevékenységek
megfelel beosztásával



Kulturált életmódra nevelés, műveltség és koherens világkép kialakulásának segítése



Az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára
vonatkozó ismeretek gyarapítása, színes és sokoldalú kollégiumi tevékenységrendszeren
keresztül.



Egészséges életmód, harmonikus testi- lelki fejl dés, megfelel

életritmus kialakítása, az

egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet igényének
fejlesztése, szokásrendszer megalapozása.


Egészségkárosító szokások kialakulásának megel zése.



Környezettudatos magatartás segítése a környezet esztétikus kialakításával, védelmével,
ápolásával.



A fenntartható fejl dés megértése, környezetkímél
magatartás kialakítása szelektív
hulladékkezeléssel, takarékos és ésszerű gazdálkodásra, és öngondoskodásra való neveléssel.



Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése, önálló életvitel kialakítása, a mindennapi
életben való eligazodás, a tanulók tudatos fogyasztóvá válásának el segítése.

 Hagyomány rzés és ápolás.
A nevelési céljainkat a kollégiumi élet különböz színterein valósítjuk meg. A csoportfoglalkozásokon,
a tanulási tevékenységhez kapcsolódóan, tematikus foglalkozásokon, szakköri foglalkozásokon, a
kollégiumi szintű rendezvényeken, el adásokon és a szabadid s tevékenységekben.
Diákjainktól elvárjuk, hogy a közösségi életben és az intézményen kívül is az el írt keresztyén alapú
illemszabályok szerint éljenek.
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3.2.2. A nevelés személyi közege
Nevelőközösség
A nevel tanárok f állásúak, teljes munkaid ben dolgoznak a kollégiumban. Gyermekeket szeret ,
hitben elkötelezett, egymás munkáját megbecsül , következetes, emberséges szigorral nevel ,
pedagógiában jártas tanárokból kell állnia a nevel testületnek. Tehát nemcsak a hozzáértés, hanem
a keresztyén meggy z désb l fakadó tanúságtétel is nélkülözhetetlen.
A református nevelésben tevékenyked pedagógusok teremtik meg azt a keresztyén légkört, amely
megfelel alapul szolgálhat az esetleges konfliktusok feloldására, kezelésére.
A nevel testület tevékenysége kiterjed a pedagógiai munka tervezésére, a megvalósítására és a
teljes nevelési folyamat értékelésére, fejlesztésére. A nevel tanárok a KNOAP-nak és a diákotthoni
pedagógiai programjának megfelel en évente megtervezik pedagógiai munkájukat, a csoport-, a
tematikus és a szakköri foglalkozásokat. Az éves pedagógiai munkaterveket folyamatosan
felülvizsgálják, korrigálják a tanulók és módszerek differenciált figyelembe vételével. A kollégiumban
a nevelési feladatokat – a köznevelésr l szóló törvényben meghatározott végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkez – a csoportok létszámának és az állandó éjszakai felügyelet
biztosításának megfelel en jelenleg 11 nevel tanár látja el, öt a lány oldalon, négy a fiú oldalon, és
oldalanként egy-egy esti-éjszakás nevel .
A diákotthoni nevel testület tagjainak többsége több éve dolgozik a kollégiumban, így kell en
jártasak a feladataik ellátásában.
A nevelőtanári testület felsorolása, és szakok szerinti összetétele az 1. számú függelékben
található.
A református közoktatási intézmények gyakorlatában keresztyén erkölcsi alapelvek érvényesülnek,
melynek legfontosabb normáit a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben
dolgozó pedagógusok számára készített ETIKAI KÓDEX tartalmazza. Ennek ismeretét és
figyelembevételét minden, az oktató – nevel munkánkkal kapcsolatban álló munkatársunktól
elvárjuk.

Elvárások a nevelőtanárral szemben


A pedagógiai (nevelési) program ismerete, elfogadása és megvalósítása.



A pedagógiai folyamatok, tevékenységek nevelési programunk alapján történ
tervezése, megvalósításuk folyamatos figyelembevétele, értékelése, korrigálása.



Legyen lelki vezet je a diákoknak.



Készséges együttműködés az igazgatóval, a kollégium-vezet vel, a kollégiumi nevel testület
tagjaival, az iskola tantestületével, a szül kkel, küls s tanulóink tanáraival, valamint az illetékes

szakszerű

egyházi, állami és társadalmi partnerszervezetekkel.


Legyen képes a nevelési folyamat megszervezésére, irányítására, ellen rzésére, értékelésére.



Fogadja el és aktívan gyakorolja a keresztyén hitet.



Legyen képes a csoportjában megszervezni a hitben való fejl dés, elmélyülés alkalmait.



Rendszeres önképzéssel és szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai,
ismeretekkel, módszerekkel rendelkezzen.



Legyen jártas a különböz pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában.
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A kollégiumi és foglalkozási csoporthoz illeszked en legyen képes megválasztani az egyéni és
csoportos foglalkozások módszereit.



Folyamatosan vizsgálja, értékelje az alkalmazott módszereket, és legyen képes a megújulásra.



Keresztyén hitével, életpéldájával, egyéniségével, megjelenésével, megnyilvánulásaival,
felkészültségével, műveltségével, életmódjával követend példaként szolgáljon a kollégisták
el tt.



Rendelkezzen megfelel
empátiával nevel i feladatainak elvégzésében, pedagógiai
kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretet helyezze el térbe.



Folyamatosan működjön együtt a tanulók közösségeivel, a nevelésükben
személyekkel, intézményekkel, szervezetekkel, a fenntartó egyházkerülettel.



szinte és igaz véleménynyilvánítás, nevel testületi ügyekben természetes és hivatali titoktartás
jellemezze.



Olyan harmonikus légkör megteremtésének el segítése, amely az eredményes nevel i munka

résztvev

elengedhetetlen feltétele.


Pontos és aktív részvétel a tanári összejöveteleken, értekezleteken és minden egyéb kollégiumi
rendezvényen.



Kulturált, igényes beszédstílus, megjelenés és viselkedés



Rend, fegyelem és pontosság jellemezze tevékenysége minden területén.

Tanulóközösség
A kollégiumban els sorban a Lévay Gimnáziumba felvett tanulók kapnak lakhatási és lelki ellátást.
Amennyiben a jelentkezési lapon kérték a kollégiumi elhelyezést, akkor a gimnáziumba való
felvételr l szóló kiértesítésben a kollégiumi felvételr l is tájékoztatjuk a szül ket.
Távolabbi településekr l érkezett gimnazistáink csak a mi kollégiumunkban lakhatnak, hiszen csak
így biztosítható számukra az egységes keresztyén szemléletű nevelés.
A kialakított fér helyek száma általában lehet vé teszi, hogy ne csak a Lévayba felvett tanulóknak
biztosítsunk elhelyezést. Azok a gyülekezeti háttérrel rendelkez fiatalokat, akik nem nyertek felvételt
gimnáziumunkba illetve eleve más gimnáziumba vagy szakközépiskolába jelentkeztek kollégiumi
felvételt nyerhetnek.
A kollégiumi férőhely igénylésére vonatkozó felvételi eljárást az 1. számú melléklet
tartalmazza
A nálunk lakóktól elvárjuk, hogy elfogadja azt a rendet, azokat a viselkedési és etikai alapelveket,
amelyeket a gimnázium és a kollégium házirendje tartalmaz.
Gimnáziumunk hat és négy évfolyamos képzési struktúrával rendelkezik, így a kollégiumba kerül
legfiatalabb (12 éves) diákok más bánásmódot, sokkal több odafigyelést igényelnek, hiszen az új
iskola és az otthontól való elválás egyszerre nagy terhet jelent számukra. Minden segítséget
megadunk, hogy az iskola által támasztott követelményeknek megfeleljenek, és egyben pótoljuk a
szül i házat. Beilleszkedésük segítésére az év elején nevel tanáraik és a Komplex Tanulói
Támogató Rendszer (KTR) munkatársai különös figyelemmel veszik körül ket.
A gimnáziumba alapvet en a Tiszáninneni Református Egyházkerület területér l jelentkeznek a
diákok, így a kollégium lakói is sok településr l érkeznek hozzánk. Általában Borsod- Abaúj- Zemplén
megye falvaiból, városaiból, de el fordul, hogy más megyék területér l is vannak növendékeink.
Örömmel és büszkeséggel tölt el minket, hogy több családból is testvérpárok laknak nálunk
egyszerre vagy egymást követ en.
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A tanulóifjúság többsége természetesen református, de felveszünk az intézmény alapelveit vállaló
más vallású tanulókat is.
A tanulók családi háttere változó képet mutat. A szül i generáció egy része aktívan gyakorolja a
lakóhelye szerinti egyházközségben keresztyén hitét. Sokan azonban vallásos nevelés nélküli
környezetben nevelkedtek, vagy formálisnak nevezhet a gyülekezeti kapcsolatuk.
Akik minket választanak, azoktól elvárjuk, hogy fogadják el és támogassák nevelési céljainkat és azt
a szellemiséget, amit képviselünk.
A család, mint összetartó közeg napjainkban sokszor diszharmonikusan, vagy már alig működik.
Hiányoznak azok az érték-, magatartásminták, a hitben él nagyszül i jelenlétek, amelyek a
gyermekek számára kijelölhetnék a követend életutakat. Növekszik a csonka családokból érkez k
száma is.
Mindezekre tekintettel a kollégium nevel testülete, valamint az intézmény szakemberei minden itt
lakó számára igyekszik biztosítani a nyugodt tanulási lehet ség mellett a lelki és egyéb
problémáikban a segítséget, tanácsadást.
Igyekezetünk ellenére minden tanévben el fordul néhány kiköltöz . A különböz okokból (családi,
egészségügyi, lakóhelyváltás, beilleszkedési problémák stb…) kiköltözni szándékozóktól el zetes
egyeztetést és az intézmény vezet jének címzett szül i írásos kérelmet kérünk. A távolabb lakó
Lévay-s diákok számára a kollégiumi tagság kötelez , ett l csak rendkívül indokolt esetben tudunk
eltérni.
A kollégium lakóinak száma az elmúlt évek statisztikái alapján 230 f körül mozgott, ami 95% fölötti
kihasználtságnak felel meg.
A lányoldali fér helyeknek megfelel en a leányok létszáma több mint a fiúké. A küls sök aránya évek
óta meghaladja a 25%-ot.

Férőhelyek
Az Alapító okirat szerint az engedélyezett maximális fér helyek száma: 250 f
Lányoldali fér helyek száma jelenleg: 133 f
A lányoldali szobák száma: 29 (2-7 ágyas). A lányszobák a B és C épület 3 szintjén vannak
elhelyezve.
Fiúoldali fér helyek száma jelenleg: 106 f
A fiúszobák az A épület két szintjén vannak elhelyezve: a földszinten 12 szoba, az emeleten 14
szoba található, melyek 2-7 ágyasok.
Tanulócsoportok

A tanulócsoportok összeállítása pedagógiai szempontok alapján történik. A csoportba sorolásnál
figyelembe vesszük a gimnáziumi osztályf nökök azon kérését, hogy egy iskolai osztályból egy
csoportba kerüljenek a diákok.
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A kollégiumban lakók els sorban a 12-18 éves korosztályhoz tartoznak. Ha van szabad hely, akkor
néhány, a közoktatásban tanuló, a nyolc osztályos gimnázium alsóbb évfolyamára járó és 13.-14.
évfolyamos diákot is fogadunk - természetesen ugyanolyan feltételekkel, mint amilyeneket az
alapképzésben résztvev k esetében megfogalmaztunk.
Az elhelyezett diákok iskolatípus szerint:
-

4 évfolyamos gimnazisták
6 évfolyamos gimnazisták

- szakközépiskolások
- érettségi utáni szakképzésben résztvev k.
A csoportbeosztások a 2. számú függelékben találhatóak.
Diákképviselet
A kollégiumi élet megszervezésében jelent s szerepet tölt be a diákönkormányzat. Intézményünk
református jellegéb l adódóan mi diákpresbitériumnak nevezzük.
A tanév végén tartandó évzáró közgyűlésen választjuk meg a diákpresbitérium elnökeit és iktatjuk be
az új tagokat.
A csoport tagjai egy személyt demokratikusan választanak meg és delegálnak a diákpresbitériumba.
Egy – egy elnököt választanak a kollégium lakói a leány és a fiú oldalról el zetes közvélemény
kutatás és jelölés alapján.
A diákpresbitérium így tehát 11 f b l áll. Munkájukat egy patronáló nevel tanár segíti, koordinálja.
A diákpresbitérium tagjai és vezet i megismerik a demokratikus érdekérvényesítés,
problémamegoldás és konfliktuskezelés technikáit, módszereit, amelyeket majd a mindennapi
életben lesznek képesek alkalmazni.
A diákpresbitérium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló
arculatához kapcsolódó hagyományait, ezzel is er sítve a kollégiumi közösséget.

A diákpresbitériumi tevékenység célja
A tevékenység célja, hogy a diákpresbitériumi munka a demokratikus joggyakorlás színterévé váljék
és biztosítsa, hogy a diákok észrevételei eljussanak a döntéshozókhoz.
Fontos, hogy segítse a helyes kritikai érzék kialakulását, az önállóság er södését, érdekeik
érvényesítését. Cél, hogy a diákok ismerjék és gyakorolják a jogszabályban megfogalmazott jogaikat,
a demokrácia alapvet szabályait.
Arra neveljük

ket, hogy munkájukat megfelel

önállósággal végezzék, így az önkormányozó

képességeik ténylegesen fejl djenek, valamint megfelel alapot kapjanak a jogok, a tervezés, a
munkamegosztás, konfliktuskezelési technikák és a helyes vitakultúra körében.
A diákpresbitériumban való aktív tevékenykedés során az alábbi képességek, készségek fejl dnek a
tanulókban:


az egyénekr l és a csoportokról való gondoskodás képessége



felel sségtudat



ügyek megfelel képviselete



önszervez képesség



igényes beszédkészség, tárgyalási és kommunikációs képesség
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józan, épít kritikai képesség



körültekint ítél - és döntési képesség



együttműködési készség.

A diákpresbitérium működése
A diákpresbitérium önkormányzati elven, demokratikus módon működik, ügyeit széleskörű
nyilvánosság el tt intézi. A diákpresbitérium tevékenységében alanyi jogon részt vehet a kollégium
valamennyi tanulója, aki elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit.
A diákpresbitérium tagjai jogaikat közvetlenül, illetve közvetve, választott képvisel k útján
gyakorolják.
Minden csoport saját képviseletére 1 csoporttagot delegál a diákpresbitériumba.
A választott képvisel k mandátuma legfeljebb három tanévre szól, amennyiben a diákpresbitérium
tagjainak munkájával elégedett az t delegáló csoport. Ha a presbiter nem tudja kell aktivitással,
hozzáértéssel ellátni feladatait, akkor év közben is sor kerülhet új személy megválasztására.
Minden diák választó és választható, a csoportképvisel k személyére a csoport bármely tagja adhat
jelölést. A választott diákpresbiterek napi egy óra plusz kimen t kapnak addig, míg munkájukat jól
végzik.

A diákpresbitérium szervezeti felépítés
A diákpresbitérium vezetése: 1 f patronáló nevel tanár


a diákpresbitérium elnökei: 2 f (1 leány, 1 fiú)

 csoportpresbiterek: a csoportszámnak megfelel f
A diákpresbitérium szervei:


diákpresbitériumi gyűlés: kéthetente



diákközgyűlés: 2 alkalommal a tanévben



diákfórum évente



csoportközösségek.

A diákpresbitérium feladatai
A diákpresbiterek aktívan részt vesznek a kollégiumi rendezvények, sport- és szabadid s programok
el készítésében, szervezésében és lebonyolításában. Minden presbiter valamilyen területen
tevékenykedik.
A tanév elején kerül sor a feladatok, tevékenységi körök kiosztására. (Pl.: hitéleti felel s, kulturális és
programfelel sök, sportfelel s, diakóniai munka felügyel je, szervez je).
Feladatuk:


a végz sök bevonásával, a diákotthon vezet vel és a patronáló tanárral egyeztetve az újak
befogadó játékos programjának felel s megszervezése,



intézményi nyíltnapokon érdekl d k kalauzolása,



közösségi programok szervezésének segítése,



kollégiumi mikulás szervezése,
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diák nagykövet programban való részvétel,



hitélet szervezése,



az évi két közgyűlés el készítése, beszámolók készítése.

Részt vesz a diákközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok
végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében, a keresztyén közösségek építésének
szolgálatában, az intézményen belüli és kívüli kapcsolatépítésben.
A diákpresbitérium feladata még a hatályos Köznevelési törvény, végrehajtási rendeleteinek keretei
között:


a tanulói jogok és kötelességek összhangjának biztosítása



a diákok érdekképviseletének és érdekvédelmének megszervezése



a kollégiumi- és a közéletben való részvétel lehet ségének megteremtése és támogatása



a diákok megismertetése a modern demokrácia elméletével és gyakorlásával azért, hogy az
önkormányzati jogok gyakorlásával felkészítse ket a demokratikus állampolgári jogok
alkalmazására.

A diákpresbitérium jogai
Véleményezési jogot gyakorol:


nevel testület diákokat érint valamennyi döntésér l



a diákpresbitérium pénzeszközének felhasználásáról



a diákpresbitérium határozatairól, a kidolgozott szabályokról és eljárásokról



egyéb, a kollégiumot és a diákokat érint kérdésekben.

 az egyes diákok ellen foganatosított intézkedésekkel kapcsolatosan.
Véleményezési jogot gyakorol:


a diákotthoni Pedagógiai Program elfogadásakor, illetve módosításakor



a kollégiumi SZMSZ elfogadásakor, illetve módosításakor

 a kollégiumi Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor
Döntési jogot gyakorol:


a diákpresbitériumi megbeszélések ügyrendjének és napirendjének elfogadásáról,



a DP SZMSZ elfogadásáról,



a diákpresbitériumban végzett munkáról,



a diákpresbitérium feloszlatásáról,

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásáról.
Javaslatot tehet:


a kollégium működési rendjével kapcsolatos kérdésekben



a tanulókat érint valamennyi kérdéssel kapcsolatban.

A nevelő munkát segítő egyéb személyek

A pedagógiai munkánk során felmerül

egészségügyi, szociális, pszichés és egyéb problémák

megoldásához széleskörűen képzett szakemberek állnak rendelkezésünkre, akiket a nevel k
szükségszerűen az egyedi eseteknek megfelel en kapcsolnak be a problémamegoldásba, a nevelési
munkába.
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Egészségügyi-védőnői szolgálat
A kollégiumban felmerül

egészségügyi problémákra a gimnáziumban naponta működ

véd n i

rendelés és a heti két alkalommal rendel doktorn kínál megoldást a délel tti órákban. Ennek
megfelel en alakítottuk ki a kollégiumi beteg tanulók jelentkezési és egészségállapot visszajelzési
rendszerét.
A véd n nk rendszeresen felvilágosító el adásokat tart különböz egészséget érint témákban. (Pl.:
egészséges

étkezés,

étrend

kiegészít k

használata,

egészséges

életmód,

szexszualitás,

párkapcsolat, els segélynyújtás, …)

Kollégiumi titkár
A kollégiumi titkár feladata a tanulók adatai alapján az év eleji csoport dokumentumok,
adminisztráció elkészítése, létszámadatok vezetése, nyilvántartása, jelentések elküldése. Év közben
különböz igény szerinti összesítések, kimutatások, jelentések elkészítését, pénzkezelést, étkezési
adatkezelésben a gazdasági hivatallal kapcsolattartást, kollégiumi dokumentumok biztosítását és a
levelezést végzi. A reggeli, délel tti órákban a diákotthonban maradókat figyelemmel kíséri és
dokumentálja. A kiköltözések során a leszámolási papírokat ellen rzi és összegyűjti.

Gondnokság
Az intézményi gazdasági vezet irányítása alá tartozó gondnokság helyileg a kollégium épületében
működik. A kollégium szervezeti felépítése (1.5.) fejezetben már említést tettünk a gondnokság
közvetlen irányítása alá tartozó nem pedagógus munkatársakról és a velük kapcsolatos elvárásokról.
A pedagógiai célok elérését biztosítja a gondnoksághoz tartozó technikai és konyhai személyzettel
kialakított összehangolt együttműködés.
A diákjaink egész napos étkeztetését a konyhai dolgozók végzik. A takarító személyzet naponta
végzi a közös helységek és külön beosztás szerint a hálóhelyiségek tisztán tartását.
A mindennapi élet során felmerül , használatból adódó meghibásodásokat, apró javításokat a
karbantartó személyzet intézi.

3.2.3. Tárgyi feltételrendszer
A kollégium bels és küls környezete biztosítja a nevelési célok megvalósítását, szolgálja a
kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. Megteremti – a
jogszabályi el írásoknak megfelel en – a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a hitéleti-,
kulturális-, a sport és egyéb szabadid s tevékenységek, valamint a szakkörök működésének
feltételeit.
A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenésér l, az egyéni foglalkozások, egyéni
visszavonulás és a személyes beszélgetések lehet ségének biztosításáról.
Fontosnak tartjuk az igényes környezet kialakítását, ami a lakószobák és a közösségi helyiségek
ízléses és keresztyén szellemiségű díszítésében nyilvánul meg.
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Min ségi ugrást jelent a 2014-ben megnyert KEO Pályázat keretében végrehajtott fejlesztés, mely a
küls nyílászárók cseréjét, a használati melegvíz-szolgáltatás napkollektoros kiegészítését,
napelemes villamosenergia biztosítását, és a világítás korszerűsítését jelentette. A diákotthoni
számítógépek cseréjével is a kor kívánalmainak megfelel , korszerű kollégiumi környezetet
biztosítunk. A lányok egészséges életmódjához, sportolási lehet ségeik b vítéséhez sokoldalúan
fejleszt sportgépek beállításával járulunk hozzá. Az egészséges, esztétikus falvéd k felszerelésével
is javítottunk a szobák komfortosságán.
Így kollégiumunkban a tárgyi feltételek jónak mondhatóak, az épület felszerelése korszerű, az
igényeknek megfelel ; további fejlesztésük a lehet ségekkel arányos és folyamatos.
A kollégium épületének adottságai

A kollégium egy régi lakóházból kialakított irodaház, melyet a tulajdonjog megszerzése után a
fenntartó egyházkerület tett alkalmassá diákok elhelyezésére. Az adottságok korlátozott
lehet ségeket biztosítanak. Ebb l adódik az a hiányunk, hogy a teljes kollégiumi közösség
befogadására alkalmas nagyobb terem illetve társalgó nem áll rendelkezésre. További nehézség az
épületrészek közötti szintkülönbség.
Az épület három egybeépített részb l (A, B, C szárny) áll.
„A” szárny háromszintes (földszint, emelet, tet tér)
„B” szárny négyszintes (alagsor, fölszint, 1. és 2. emelet)
„C” szárny szintén háromszintes (földszint, emelet, tet tér)
Az épületrészek között szintbeli különbségek vannak, amelyeket lépcs kkel hidaltak át.
A kollégium nagyobb saját udvarral nem rendelkezik, ezért az iskolával közös udvart használjuk,
amelynek kertje rendezett, részben füvesített, park jellegű. Van egy kiváló min ségű műanyag
borítású, többfunkciós sportpálya a szabad leveg n való sportolásra. A lány, és fiú épületszárny
bels udvarait viszont szeretnénk hangulatos közösségi terekké alakítani.
A „B” szárny alagsorában konyha és étkez található.
Szintenként egy melegít teakonyhát használhatnak diákjaink.
Hálószobáink 2-7 személyesek. Ezek a tanulók tevékenységeinek és pihenésének f
szobaberendezések és használati tárgyak megfelel
szobákat távozáskor be kell zárni.

színterei. A

kényelmet biztosítanak. A szekrényeket és

A szekrénykulcsot a tanuló magánál tartja. Értéktárgyaikért csak akkor vállalunk felel sséget, ha
nevel tanáruknak, vagy a kollégiumtitkárnak leadják. A szobakulcsokat a portára kell leadni, az
elveszett kulcsokat (szoba és szekrénykulcs) a tanulónak kell pótolnia.
Elektromos háztartási és szórakoztatási készüléket csak korlátozott mértékben, a kollégium - vezet
engedélyével lehet behozni.
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A lakószobát reggel a diákok kötelesek kitakarítani, ehhez takarító eszközöket biztosítunk. A
környezettudatosságra nevelés érdekében szelektíven kezeljük a hulladékot. A szobarendért a
szobaf nök a felel s. Az ágyak védelmét biztosítja a kollégiumi pléd, takarózásra a diákok saját
plédet és ágyneműhuzatot használnak, melynek két hetenkénti mosatásáról a szül (gondvisel )
gondoskodik. Az éjszakai pihenést fából készült emeletes ágyak szolgálják, szobai tanuláshoz
íróasztalokat és székeket biztosítunk.
A lakószobák egyik falát szolidan a református szellemiség jegyében, falat kímél

módon lehet

díszíteni.
Az ágyakon kívül minden szobában van íróasztal, zárható szekrény, cip s szekrény, polc, kislámpa,
falvéd , függöny.
A lányoknál az emeleten és a tet térben a szobák többsége 3-5 személyes, hever kkel van ellátva.
Az épület ma már folyamatos karbantartást, felújítást igényel. A fűtést és a melegvízellátást a
közelmúltban kialakított, saját, korszerű h központból biztosítjuk.
Törekszünk a kor követelményeinek megfelel minél kényelmesebb, otthonos, esztétikus környezet
kialakítására.
Lehet ségeinkhez mérten folyamatos az új eszközök beszerzése, a berendezések felújítása, cseréje.
Az épületben 71 helyiséget használunk, ebb l 55 hálószoba.
Lányoknál: Földszinten: 3, emeleten 10, tet térben 16 (1 fürd szobás) lakószoba van.
Fiúknál: földszinten 12, emeleten 14 (1- 1 fürd szobás) lakószoba található.
A felszereltségről:


minden szobában van mosdó, fürd szobapolc



szintenként két vizesblokk (külön helyiségben mosdó, WC, zuhanyzó)



szintenként nevel i szoba



4 tanulószoba (lányoknál 2, fiúknál 2)



imaterem az esti áhítatok, ünnepi alkalmak, el adások, vetélked k tartására.



teakonyha (lány - és a fiúszárnyon szintenként 1-1)



betegszoba (lány- és a fiú szárnyon 1-1)



internetes számítástechnikai terem és könyvtár, ami tanulási id ben tanulószobaként funkciónál –
információs közösségi pont (KÖZ-PONT)



tankonyha: elektromos süt vel ellátott, háztartási gépekkel jól felszerelt



a gimnázium tantermei délutáni tanulási id ben használhatók



konyha, ebédl



a gimnáziummal közösen használt tornaterem és sportpálya, továbbá kondicionáló terem
gépekkel és súlyzókkal felszerelve, illetve egyéb sportoláshoz szükséges eszközök.

A kollégium tárgyi adottságai


a tanulóhelyiségekben tábla, asztalok, székek



10 db számítógép internet hozzáféréssel, igény szerint WIFI, házimozi- rendszer, vetít vászon,
DVD- lejátszó



4 db televízió



2 db digitális fényképez gép



2db hordozható rádiós – CD lejátszó
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fénymásolók



pianínó



elektromos orgona



mosógép, centrifuga, vasaló, vasalóállvány



mikrohullámú süt k, hűt szekrények



sportfelszerelések:
csocsóasztal

bokszzsák,

pingpong-felszerelés,

futball-labdák,

kerékpárok,

billiárd,

 központi hangosbemondó rendszer
Részletes leltár az eszköz - és felszerelési jegyzékben található.
A tanév elején Felel sségvállalási nyilatkozatot íratunk alá a tanulókkal a használati és berendezési
tárgyak, valamint a kulturált környezet meg rzése érdekében. A kollégiumi tagsági viszony
megszűnésekor a diákok elszámolnak és átadják a felel sségvállalási nyilatkozatban átvett tárgyakat.

3.2.4.

A kollégiumi élet szervezése, a foglalkozások szerkezete

A foglalkozási szerkezet kialakításánál a 2011.évi CXC. törvény és az EMMI
rendelet hatályos el írásait vettük figyelembe.

59/2013.(VIII.9.)

A kollégiumi közösség mindennapi életével kapcsolatos tevékenységek megtervezése,
megszervezése el segíti, hogy kialakuljon a rendszeresség, a közösség szokásrendje.
Az ezt el segít szabályzatok kollégiumunkban a házirend, a napirend és ügyeleti rend
A tanulók a mindennapjaikat a szoba - és a csoportközösségben élik.
Mind a csoportokat, mind a szobaközösségeket a családias jelleg határozza meg. Ezért a
mikroközösségek kialakítása nem teljesen homogén. A csoport és a szobabeosztásnál pedagógiai
szempontokat, a gimnáziumi kollégák javaslatait és a diákok kéréseit is figyelembe vesszük.
Igyekszünk az egy osztályba felvett tanulókat egy csoportba beosztani.
Az id sebb diákjainktól elvárjuk, hogy amint egy egészségesen működ családban, itt is segítsék,
támogassák fiatalabb társaikat, mint kistestvéreiket, hiszen tapasztalataik és helyismeretük egyben
felel sséget is jelentenek.
Az iskola utáni életben való alkalmazkodásra készít fel a más háttérb l érkez kkel, illetve a más
évfolyamra, osztályokba járókkal való együttélés.
A diákszobákban együtt lakók hétköznapjainak megszervezése nem mindig egyszerű. Ezért minden
szobának van egy felel se, aki a napirend betartásáért, a szobák tisztaságáért felel, és a kis
közösség életének irányítását, apró zavarainak korrigálását szervezi, végzi. Így lehet ségük nyílik,
hogy kipróbálják vezetési és irányítási adottságaikat, képességeiket, hogy tapasztalatokat
szerezzenek.
A szobafelel sök a tapasztalataikat folyamatosan megosztják a csoportvezet

nevel tanárral. Ha

nem tudnak eleget tenni vállalt kötelezettségeiknek vagy arra méltatlanná lesznek, akkor év közben is
sor kerülhet ezen a poszton személycserére.
A kollégium a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket (céloktól és jellegt l függ en) a
kollégiumi, csoportos és egyéni foglalkozások illetve egyéb programok keretében szervezi.
A foglalkozásszervezés alapelvei:
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-

a foglalkozások id keretét a Köznevelési törvény és a fenntartó rendelkezését szem el tt
tartva a kollégium specialitását és munkatervét figyelembe vev házirend rögzíti

-

a foglalkozások témáját, id pontját, fakultatív vagy kötelez jellegét a diákokkal tudatni kell

-

a foglalkozások a tanulók aktivitására épüljenek
a kollégiumi foglalkozások ingyenesek.

A kollégiumi foglakozásokat csoportosíthatjuk:
1. a résztvev k száma alapján:
a. a kollégiumi közösség egészét érint foglalkozások
b. csoportos foglalkozások
c. egyéni foglalkozások
2. a foglalkozások tartalma szerint:
a. tanulást segít foglalkozások
b. tanulókkal való tör dést biztosító foglalkozások
c. szabadid s foglalkozások
3. a foglalkozásokon való részvétel szabadsága alapján:
a. kötelez kollégiumi foglakozások
b. szabadon választható foglalkozások
A továbbiakban a részletezést a foglalkozáson való részvétel szabadsága alapján végezzük.
A tanulók életrendje
A tanulók életrendjét a házirendre épül Napirend határozza meg.
A reggeli zenés ébresztést követ en történik a szobák rendbetétele, majd a reggeli.
A tanulókat szobájuk rendben tartására, a környezetükben lév tárgyak, eszközök épségének
meg rzésére, a rend szeretetére naponta figyelmeztetjük. A széls séges dekorációt sem a
lakószobákban, sem a tanulószobákban nem engedélyezzük.
A lakószobák rendjét naponta ellen rizzük. Motivációként működtetjük a szobatisztasági versenyt,
amit félévente értékelünk.
A beteg tanulóknak az iskolába indulás el tt kell jelentkezniük. Az ügyeletes tanár betegbejelent vel
küldi a beteg tanulót a véd n höz. Az iskolaorvos illetve a véd n dönt arról, hogy a tanuló
hazamegy háziorvosához, vagy iskolába megy, vagy a diákotthonban marad.
A délel tt folyamán a kollégiumban diákok csak rendkívüli esetben és engedéllyel tartózkodhatnak.
Az iskolából visszatérve ebédelnek és a szilenciumok megkezdéséig szabadkimen

áll a

rendelkezésükre. A törvényben el írt szilenciumi foglalkozások után csoportmegbeszélések és
vacsora következik. Az esti id szakban lehet ség van sokféle szabadid s programon való
részvételre.
A hétvégére hazautazók pénteken délután hagyják el a diákotthont ügyeletes nevel tanárok
felügyelete mellett. A hétvégére bent maradók szerda estig külön íven jelezhetik szándékukat. A
hétvégén bent tartózkodókra külön napirend vonatkozik.
A tanulást segítő foglalkozás, szilenciumi rend
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A napirendet úgy állítottuk össze, hogy a tanuláshoz szükséges id t biztosítsuk és egyben nyugodt
pihenési lehet séget nyújtsunk. Az életkoruknak megfelel alvásid biztosítása érdekében a kés
esti tanulást korlátozzuk.
A tanulók tanulási idejének megszervezésénél a következő elveket tartjuk szem előtt:


biztosítanunk kell a diákjaink részére a nyugodt felkészülést megfelel
berendezések, eszközök igénybevételének lehet ségével,

helyiségek,



az eredményes és hatékony ismeretszerzés érdekében lehet séget kell biztosítanunk arra, hogy
tanulóink megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket, id beosztást,



biztosítjuk a korszerű IKT eszközök tanulást támogató megfelel arányú használatát,



törekednünk kell arra, hogy minden tanulóban igényként is megfogalmazódjék a rendszeres
tanulás szükségessége,



a jobb eredmények elérését segítend
szervezünk,



a szilenciumok pontos megtartásával rendszerességre neveljük ket.

tanárok és tanulók vezetésével korrepetálásokat

A szilenciumok célja, hogy a foglalkozásokon minden tanuló jól felkészüljön, senki se menjen
felkészülés nélkül iskolai órára. Ennek érdekében az alábbi feladatokat kell a nevel knek
megtervezniük, elvégezniük:


a napi felkészülés megszervezése, kikérdezés, ellen rzés, segítségnyújtás



közvetlenül és közvetetten tanári segítséget igényl k különválasztása



egyénileg és csoportosan tanulók beosztása



valamely tantárgyból lemaradt tanulók szintre hozása, felzárkóztatása



nyugodt felkészülést biztosító körülmények (megfelel
megvilágítás, rend, csend, tiszta környezet) megteremtése



helyes tanulási szokások, stratégiák, megfelel id beosztás kialakítása



egyéni munka megszervezése, tárgyanként reálisan elérend eredmény meghatározása



a tanulmányi munka és a személyiség fejl dés folyamatos követése, félévente értékelése



felzárkóztatás, korrepetálás megszervezése



a tanulmányi munka folyamatos ellen rzése, szóbeli feladatok, írásbeli feladatok , memoriterek,
órai ismeretek számbavétele



az iskolában kapott érdemjegyek havonkénti ellen rzése, tájékozódás az osztályf nököknél,
szaktanároknál



a digitális naplóban lév osztályzatok rendszeres ellen rzése, beírása a csoportnaplóba



gyengébb képességű tanulók rendszeres segítésének megszervezése: tanulópárok kialakítása,
feladatok közös megoldása stb…

helyiség,

kényelmes

bútorok,



a tehetséges tanulók képességeinek elmélyítése, versenyeken való részvételre ösztönzés, házi
versenyek szervezése.
A szilenciumra a következők alapján osztjuk be a tanulókat:


a bejöv alsóbb évfolyamosoknak és a gyenge tanulmányi eredményt elér fels bb éveseknek
kötelez a tanulószobán való megjelenés

 a jobb tanulmányi eredményt elért tanulók és az érettségi el tt állók a szobában is tanulhatnak.
A szilenciumok rendjére a nevel k ügyelnek. A foglalkozások pontos kezdése és a szünetek
biztosítása fontos feladata a nevel knek amellett, hogy a szobájukban készül diákok tanulását is
ellen rizniük kell..
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Szükséges a napi három és fél tanulási óra teljes kihasználása és az önálló tanulás megszokása. A
nevel k segítik a diákot abban, hogy legyen kitartó a tanulásban, törekedjen a lényeglátásra, logikus
gondolkodással építse fel a megtanult ismeretanyag vázlatát.
Szilencium ideje: hétf t l – csütörtökig naponta 16:30 - 17:30-ig,
17:40 - 18:25,
18:35 - 19:10.
Vasárnap 19:00-20:00 között biztosítunk id t a tanulásra.
A tanulók a harmadik szilencium idején egymáshoz fordulhatnak segítségért, felmondhatják
egymásnak vagy a nevel tanárnak a tanultakat. Ha a szilenciumok ideje nem elég a felkészülésre,
akkor este a vacsora után kapnak lehet séget a további tanulásra.
A szilencium id n kívül, este 22:00- 23:00 óra között – a nevel tanárnál történt el zetes jelentkezés
után, indokolt esetben – lehet séget biztosítunk diákjaink részére, hogy nyugodt körülmények között
tanuljanak.
A tanuláson kívüli kötelező foglalkozások

Csoportfoglalkozások
A csoportfoglalkozások keretében valósítjuk meg a 2.1 pontban felsorolt nevelési céljainkat.
A csoportfoglalkozásokon feldolgozott témákat, az alkalmazott módszereket, a szükséges eszközöket
a csoportvezet nevel k, illetve a foglalkozást tartó nevel k a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának útmutatása alapján tervezik, szervezik.
Heti 1 órában négy napra elosztva zajlanak ezek a foglalkozások. Ilyenkor kerül sor a kollégium és a
csoport életével kapcsolatos dolgok megbeszélésére, a végzett munka értékelésére. Ezek a
foglalkozások alkalmat kínálnak a tanulók beszédkultúrájának fejlesztésére, viselkedéskultúrájának
az alakítására, az együttélés szabályainak megvitatására és tanulóink erkölcsi magatartásának
formálására, lelki építésére.
A közös rendezvények sikerét szolgáló, a csoport által vállalt szervezési, kulturális feladatokat szintén
ebben az id keretben valósítjuk meg. A csoportfoglalkozások része a napi rövid csoport áhítat.
A csoportvezet k által tervezett csoportfoglalkozások az éves munkaterv részét képezik.
Az általános csoportfoglalkozások feladatai és éves óraszámai 3. számú mellékletben található.

Tematikus foglakozások
A tematikus foglalkozások témakörei és évfolyamonkénti óraszáma a 4. számú mellékletben
található.
A tanévenkénti órarend szerinti beosztás, a foglalkozást tartó nevel tanárok neveivel a 4. számú
függelékben található.
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Szakkörök
A kollégium mindennapjait nagyon sok foglalkozás, szakkör színesíti. Mindenki megtalálhatja a saját
igényének és érdekl dési körének megfelel t.
A kollégiumban választható esti szakköri tevékenységek felsorolása és leírása, a 5. számú
függelékben található.
A tanulási időn kívül felkínált, illetve kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások

Felzárkóztatás, korrepetálás

A napi ismeret elsajátításának tapasztalt hiányosságai alapján folyamatosan szükség van tanulóink
korrepetálására. A kezelhet ség és eredményesség érdekében egyénileg vagy kis létszámú
csoportban szervezzük a tanulási foglalkozásokat. Törekszünk arra, hogy a tanulók között meglév
képességbeli különbséget differenciáltan kezeljük. Folyamatosan segítjük a tanulásban lemaradt
diákokat, biztosítva azt, hogy eredményesen fejezzék be a középiskolai tanulmányaikat. A
korrepetálásokat két szinten szervezzük, egyrészt tanárok által biztosított korrepetálások, másrészt
diákok egymást segít tevékenysége révén.
A korrepetálásokra a diákokat két szempont alapján a csoportvezet tanárok osztják be: egyrészt a
gyenge tanulmányi eredményt elért tanulókat kötelez en, másrészt a tanulók önkéntes igényének
megfelel en. A korrepetálásokat különböz tantárgyakból külön beosztás alapján a nevel tanárok, ill.
gimnáziumi kollégák tartják.

Tehetséggondozás
A kollégiumunkban olyan szervezeti és módszertani megoldásokat igyekszünk alkalmazni, melyek
segítségével mélyebben megismerhetjük diákjaink képességeit, érdekl dését, valamint meg kell
teremtenünk annak a lehet ségét, hogy a tehetséges tanulók képességei tovább fejl djenek. Ehhez
segítségünkre van az intézményi KTR.
Ezért kitűzött feladataink a következ k:


a tanulói képességek felmérése, kibontakozásának biztosítása



a tanulást segít motivációk folyamatos fenntartása és a kreativitás fejlesztése



megfelel inger-gazdag környezet biztosítása



ismeretszerzési, el adói készség és érvelési készség fejlesztése



idegen nyelvek tanulására való ösztönzés



az intellektuális képességek fejlesztésével egy id ben a tanulók személyiségének alakítása,
érzelmi és szociális érzékenységük felkeltésével, azok állandó fejl désének el segítése



versenyekre való teljes körű felkészítés.

Pályaorientáció
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Segítenünk kell a diákjainknak, hogy egyes hivatásokat, szakmákat, álláskeres technikákat
megismerve tudatosan készüljenek a pályaválasztásra, a továbbtanulásra és a munkába állásra.
Törekszünk arra, hogy érdekl désük elmélyedjen, képességeik megszilárduljanak, és megfelel
önismerettel rendelkezzenek.
Igyekszünk széles körben megismertetni a diákjainkkal azokat az ismereteket, amelyek az önálló
életkezdéshez szükségesek.
A kollégium valamennyi tanulója számára lehet vé teszi az egyes szakmák, hivatások megismerését.
Ennek érdekében pályaválasztási el adásokat (Pl.: továbbtanulási
foglalkozás,…), látogatásokat (egyetem, Bosch,…) szervezünk.

tájékoztatók,

tematikus

A tanulók érdekl dési irányultságát támogatva, segítjük az egyéni ambíciók kibontakozását.

Versenyekre való felkésztés
A tanulókat igény szerint különböz tantárgyakból versenyekre is felkészítjük. Az elméleti tantárgyak
versenyein kívül fontosnak tartjuk az egyéb területeken, f leg a különböz sportágakban való
felkészítést. A tehetségesebb és jó fizikális adottságokkal rendelkez

diákjainkkal versenyeken

veszünk részt.

Tanulókkal való törődést biztosító foglalkozások
Általános nevelési igényű tanulóknál egyéni beszélgetések során - a tanulók egyéni problémáit,
gondjait feltárva

-

segítünk

a megoldáskeresésben,

ugyanakkor

örömeiket, sikereiket is

megoszthatják a nevel ikkel. Ezek dönt többségében lelkigondozói beszélgetések. Az egyéni
beszélgetések keretében megismerhetjük a tanuló közvetlen környezetét, mert csak így segíthetünk
egyéni problémáik leküzdésében, szorongásaik feloldásában.
Sajátos nevelési igényű tanulóknál segítjük a beilleszkedést, együttműködünk a szakemberekkel
(gyógypedagógussal, logopédussal, gyógytestnevel vel), szükség szerint pedig igénybe vesszük az
intézmény által biztosított szakemberek – pszichológus, lelkigondozó, szociális munkás, iskolaorvos,
véd n – segítségét.
Az SNI-s tanulók csoportjába tartozó látássérült, hallássérült, beszédben, tanulásban akadályozott
diákokkal való foglalkozást a szakemberek az egyéni igényeknek megfelel en végzik.
Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások

A szabadidő eltöltésének lehetőségei
A szabadid hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások a kollégium személyi, tárgyi lehet ségeire
építve lehet séget adnak diákjaink részére, hogy hasznosan kapcsolódjanak ki. E foglalkozások
tervezésekor, szervezésekor is törekszünk arra, hogy megvalósuljanak az alábbi célok:


a szabadid igényes, tartalmas eltöltésének megszervezése



egészséges életmódra való nevelés



a minél változatosabb és egyre színvonalasabb tevékenységek lehet ségeinek megteremtése



a kulturált viselkedés, megnyilvánulás, kommunikáció kialakítása
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természeti és tárgyi környezetünk megóvása



a testi képességek fejlesztése



érzelmi tartalmak kibontakoztatása



önuralom fejlesztése



a kollégiumi közösség er sítése



a kultúra közvetítése

 az általános műveltség megszerzésének el segítése
Lehet ségek a szabadid hasznos eltöltésére:
Kollégiumunkban


természetjárás, kirándulás



kerékpározás



különböz sportfoglalkozások



táncház



sokszínű szakköri elfoglaltságok



ismeretterjeszt el adások



filmklub



teaház



zenehallgatás, tévénézés



internethasználat



esti áhítatok

 vetélked k
Kollégiumon kívül


sportolás



színházlátogatás



mozi



múzeumlátogatás



városi rendezvények látogatása (evangelizációs istentiszteletek, kiállítások, író-olvasó találkozók
stb…)



zenetanulás



városi könyvtár látogatása



kollégiumok városi és megyei versenyein való részvétel

Keresztyén értékrend szerinti szabadidő szervezése


esti áhítatok: a hitélet el segítése, a keresztyén szellem er sítése érdekében hétköznap
esténként a diákpresbitérium által szervezett áhítatokon vehetnek részt a diákjaink. Közös
éneklés, bibliaolvasás, bibliamagyarázat után lehet ség van még kisebb csoportokban történ
beszélgetésekre. Ezek az együttlétek lelki er sítést adhatnak a következ napok feladataihoz.



esti elcsendesedés, imaközösség, keresztyén ifjúsági énekek



részvétel a város gyülekezeteinek alkalmain



ökumenikus imaheti alkalmak



bibliaetikai és a teremtett világ szépségeit bemutató el adások, kiállítások



diakóniai tevékenység



keresztyén életbe való bevezetés, kapcsolatok lelki vezet vel
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Sportolási lehetőségek
Az egészséges életmódra való nevelésben a sportra különösen nagy hangsúlyt fektetünk.
Kollégiumunk tanulói el tt változatos sportolási lehet ségek állnak rendelkezésre egyszerre három
helyszínen is: gimnáziumunk tornatermében, kondicionáló termében és szabadtéri pályáin.
A sportfoglalkozásokra hétköznap 19:30 – 21:00 közti időben kerül sor, 2x45 percben nemenként,
valamint csoportos bontásban, illetve összevontan is a helyszínt l, sportágtól, illetve bajnokságoktól
függ en.


Hétf n, csütörtökön a leány-, kedden, szerdán a fiúcsoportok osztoznak a tornatermen 45-45
perces bontásokban. A kondicionáló teremben és a szabadtéri területeken koedukáltan folyik a
sportolás. Szertornázásra folyamatosan lehet sége van mindkét nemnek a terem végében
elhelyezett szereken, függetlenül más sportoktól.



A sportolási lehet ségekkel kollégistáink kétharmada folyamatosan él, kisebb hányada
alkalomszerűen.



Szeptember végét l - különféle csapatsportokban - csoportok közötti bajnokságokat indítunk
mindkét nem számára körmérk zéses rendszerben május végéig, 2-3 hetes szüneteket
tartva/megadva ezzel a lehet séget a csoportok számára kedvenc sportjuk űzésére is/.



Sportági bajnokságok sorrendben: labdarúgás, röplabda, kosárlabda, kézilabda, floorball,
tűzharc („kidobó”).



A tanév végén nemenkénti összetett bajnokokat hirdetünk a csoportok között, és ünnepélyes
keretek között adjuk át a gy ztesek nevével felvésett kupákat – rangot adva ezzel az
eseménysorozatnak -, valamint egyéb ajándékokat, f leg sportszereket.



Egyéb mozgáslehet ségek: a tornaterem végében, labdafogó hálóval lekerítve kapott helyet a
szertorna részleg, ahol a diákok nemcsak az érettségire, illetve a testnevelés órákra
készülhetnek fel az egyre b vül szerkínálaton, hanem lehet sége nyílik a küzdősportok
szerelmeseinek is a gyakorlásra, edzésre.



Csütörtökönként lehet séget kapnak az asztalitenisz, a tollaslabda vagy röplabda és Torino foci
kedvel i is, hisz a termet keresztben 3 részre osztjuk, és így egyszerre 4 asztalon tudnak a
fiatalok pingpongozni, 2-3 párban tollasozni vagy röplabdázni, valamint kiskapura focizni.



A kondicionáló terem kihasználtsága els sorban a fiúk részér l jelent s.



Minőségi szabadtéri pályáink, udvaraink a téli id szakban is használatban vannak, hiszen
elszánt és edzett fiataljaink azokon fociznak, kosaraznak, futnak, gimnasztikáznak, lépcs znek.



Évek óta kiválóan működik természetjáró szakosztályunk, melynek havi egy hétvégi alakalmaira
szívesen várjuk nemcsak kollégista tanulóinkat is.



Kollégiumunk évr l évre részt vesz Miskolc Város Kollégiumainak Bajnokságában: sakk,
lövészet, asztalitenisz, kosárlabda, labdarúgás sportágakban. Ezekre a versenyekre az adott
sportág legjobbjaival nevezünk évek óta nagy sikerrel.
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3.2.5.

A kollégium kapcsolatrendszere

A kapcsolatok

kialakításában,

gazdagításában

és

fenntartásában

a

kollégium

nyitott

és

kezdeményez . Az intézmény céljainak megfelelnek a kapcsolattartás és együttműködés különböz
formái. Alapvet en magyarországi és Kárpát-medencei református kollégiumokkal, internátusokkal
alakítottunk ki és alakítunk ki kapcsolatokat. A város kollégiumaival, közös sportversenyeket tartunk,
és kölcsönösen jelen vagyunk egymás rendezvényein. Fejleszteni kívánjuk azokkal az iskolákkal,
nevelési igazgató helyetteseikkel a kapcsolatot, ahonnan kollégista tanulóink érkeznek.
A kollégium és a család kapcsolata

Minden eszközzel törekszünk a szül kkel való korrekt és eredményes együttműködésre.
A szül kkel való személyes kapcsolattartás egyik legfontosabb pedagógiai elvünk.
A szül kt l átvállalt felel sségünk gyakorlása érdekében a családokkal jó és folyamatosan ápolt
kapcsolatot kell kiépítenünk. A szül knek pontos képet kell kapniuk arról, hogy a kollégium milyen
követelményeket támaszt a hozzánk beköltöz gyermekekkel szemben. Ha a szül k elképzelései,
elvárásai találkoznak az intézmény értékrendjével, akkor lehet számítani a jó és hatékony
együttműködésre.
A családdal való jó kapcsolat érdekében alapelvünk az is, hogy a kollégium nem csorbíthatja a család
jogait, de kötelességeit sem vállalhatja át teljes mértékben. A szül kkel már a beiratkozást
megel z en ismertetjük nevelési elveinket, céljainkat, követelményrendszerünket, és felhívjuk
figyelmüket az együttműködés fontosságára.

A személyes kapcsolattartás és találkozás kiemelt színterei a következ ek:


Általános éves szülői tájékoztató – ismert és bevált kapcsolattartási forma, melyre a
beköltözés és a tanévnyitó napján kerül sor. Az új és a régi tanulóink számára is fontos
tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet. A tájékoztatón a kollégium vezet je ismerteti a tanévvel
kapcsolatos tudnivalókat, elvárásokat, célokat, terveket, illetve az elmúlt id szak tapasztalatait.
Ezen alkalommal a csoportvezet nevel tanárok és az éjszakás nevel k is egyénileg
bemutatkoznak és röviden elmondják nevelési feladataikat, elképzeléseiket. Ez a találkozás a
régi diákjaink és szüleik számára is hasznos, mert a nyári szünet után szükséges felfrissíteni a
tudnivalókat.



Szülői fogadódélután –iskolánk félévente egyszer tart szaktanári fogadóórát és egy
értekezletet a szül k részére. Ezt megel z en és követ en is minden kollégiumi pedagógusunk
a szül k rendelkezésére áll.



Személyes találkozó – a diákotthon vezet je és a csoportvezet

nevel tanár a tanuló

kollégiumi munkájáról, magatartásáról, a tanulmányi eredmények alakulásáról a tanév során
indokolt esetben a szül ket írásban vagy telefonon értesíti és megbeszélésre hívja.


Szülő – tanár – diáktalálkozó, melyet a második közösségi hétvége alkalmával (tavasszal)
rendezünk meg. Ez az alkalom lehet séget biztosít arra, hogy a szül k betekinthessenek a
kollégiumban zajló sokrétű diákéletbe. Az évközi tevékenységek összefoglalásaként egy
gálaműsorral kedveskedünk a szül knek, ahol az egyéni és csoportos fellép k megmutatják,
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hogy mit tudnak. A műsor után közös ebéd keretében személyes beszélgetésre is lehet ség
nyílik.


A szül kkel való kapcsolattartásra egyéb lehet ségeink a következ ek:



fényképpel ellátott kollégiumi kimen füzetben való üzenés



iskolai és kollégiumi ünnepségek



tanévnyitó, be – és kiköltözések



telefon



Nevel ink telefonon rendszeres kapcsolatot tartanak minden szül vel, különösen azon tanulók
szüleivel, akik magatartásbeli, lelki vagy tanulmányi problémákkal küszködnek. Amennyiben
nem tudunk segíteni gondjaikon, megkeressük számukra azon fórumokat, ahol megoldást
kaphatnak.

A kollégium és a gimnázium kapcsolata

Az iskola és a kollégium, a vezet ség, a tantestület és a kollégiumi testület közötti
információáramlásnak rendszeresnek és folyamatosnak kell lennie. Els bbséget élvez a közvetlen
szóbeli tájékoztatás, az iskola falain belül él informális és formális kapcsolattartás. A feladatok
összetettsége és az intézkedés gyorsasága azonban megkívánja, hogy a meglév csatornákat
hatékonyan használjuk ki, és az eddigieken túl újabb módokon (elektronikus úton) is tájékoztassuk
egymást. A tájékoztatás mindenkor kétirányú, legalábbis meg kell teremteni a lehet séget a
visszacsatolásra.
A napi munkában használatos gyakori információs csatornák az alábbiak:


A gimnáziumi tantestületi és nevelési értekezleteken, egyéb tájékoztatókon az ügyeleti és
foglalkozási rend, valamint a kollégium zavarmentes működésének megtartása mellett a
kollégiumi nevel tanárok is részt vesznek.



A kollégiumi nevel tanárok rendszeres, napi kapcsolatot tartanak az osztályf nökökkel és a
szaktanárokkal. Szükség esetén külön megbeszéléseket kezdeményeznek.



Évente az osztályf nöki munkaközösséggel közös munkaértekezletet tartunk.



Az osztályf nököket, tanárokat a kollégiumi rendezvényekre mindig meghívjuk.



A kollégium a gimnázium nevelési és pedagógiai programjával összhangban saját lehet ségével
egészíti ki az oktató – nevel munkát.



A kapcsolattartást er síti, hogy a gimnáziumi tanárok saját tantárgyukból korrepetálást tartanak
a kollégiumban.

A kollégium és más kollégiumok közötti kapcsolat

A más kollégiumokkal való kapcsolatunknak kett s célja van. Egyrészt nevelési- szakmai
kérdésekben, másrészt református nevelési kérdésekben szeretnénk tapasztalatokat cserélni.
Fontosnak tartjuk Miskolc város kollégiumaival való kapcsolatainkat, melyekkel az együttműködés
jónak mondható.
Részt veszünk, vagy éppen mi szervezzük a Miskolc város kupájáért kiírt kollégiumok sportversenyét.
Hasonlóképpen a kulturális, helytörténeti és ismeretterjeszt
vagyunk.
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vetélked knek is állandó résztvev i

Rendszeressé kívánjuk tenni a város kollégiumaival való szakmai találkozókat.
Cserediákprogram keretén belül kapcsolatokat építünk más magyarországi és határon túli református
kollégiumokkal.
Évente egy hétre diákokat cserélünk országhatáron belül a debreceni Református Kollégium ill. a
Kecskeméti Református Kollégium internátusaival, hogy a diákok kölcsönösen személyes
tapasztalatokat szerezzenek a nálunk, illetve a másik intézményben folyó életr l.
A Lévay Gimnázium valamennyi határon túli református középiskolával aktív kapcsolatokat ápol. Az
sszel és tavasszal érkez vendégdiákok egy részét kollégiumunkban helyezzük el és bekapcsoljuk
ket a programjainkba.
A kollégium egyéb kapcsolatai

A Református Pedagógiai Intézet szervezésében évente a kollégiumi nevel knek is szerveznek
továbbképzéseket. Ezeken éves pedagógiai munka- és szakmai továbbképzési tervünk alapján
mindig részt veszünk. Több alkalommal adott helyszínt kollégiumunk a Református Pedagógiai
Intézet által koordinált országos konferenciáknak, szakmai napoknak.
Más

intézményben

tanuló

diákjaink

iskolai

sajátosságait

is

igyekszünk

megismerni

az

osztályf nökeikkel és szükség szerint szaktanáraikkal való személyes találkozás révén.
Nevel munkánkat a kapcsolódó iskolákon és a szül kön kívül eredményesen segítik az alábbi
intézmények:


Református Egyház Pedagógiai Területi Szakszolgálat
tanulóink pszichés segítésével)



Városi könyvtárak



Művészetek Háza



Magyar Református Szeretetszolgálat



Tiszáninneni Református Egyházkerület - Missziói Központ



Egyetemi lelkészség



Lévay József Közművel dési Egyesület



Herman Ottó Múzeum



A diákok anyagyülekezeteivel való kapcsolat

(mentális problémákkal küzd

A nevelési tevékenységünk és a diakóniai munkánk során egyéb intézményekkel, civil szervezetekkel
is együttműködünk, mint pl. a MÁON református szeretetotthonnal, Herman Ottó Múzeummal,
Miskolci Nemzeti Színházzal, a Miskolci Egyetemmel.

3.3. A kollégiumi nevelés minősége
Intézményünknél évekkel ezel tt kialakított Intézményi Min sítési Program szerint történtek a bels
ellen rzések, értékelések. A pedagógiai szakmai munka ellen rzésére, min sítésére kiadott
kézikönyvek alapján alkottuk meg intézményi szinten az Intézményi Önértékelési Szabályzatot
(IÖSZ), amely az eljárásrendet a diákotthonunkra vonatkozóan is tartalmazza. Jelenlegi min ségi
rendszer kialakításánál figyelembe vettük a törvényi megalapozottságú Kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának ajánlásait és az Oktatási Hivatal által kollégiumok számára kiadott Önértékelési
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kézikönyvben foglaltakat. Ezen dokumentumok alapján zajlanak a kollégiumban a bels pedagógiai
vizsgálatok, mérések, önértékelések, hogy mit, és hogyan mérünk a nevel tanárok, az intézmény és
a diákok személyes fejl désénél és teljesítményüknél. IÖSZ határozza meg:


a kollégiumi nevel k értékelését, min sítését,



a vezet k teljesítményértékelését,



az intézményi önértékelést,



a partneri mérések, különösen a szül k, tanulók elégedettségi méréseit, azok gyakoriságát



küls mérések, értékelések alapján elkészül intézkedési terveket



bels

méréseket (tanulói eredmények, tehetséggondozásban, illetve a hátrányos tanulók

leküzdésében vállalt pedagógus szerepet)
Els dleges feladatunk a min ség, az eredményesség meghatározása. Ennek figyelembevételével
fejlesztik nevel ink szakmai, pedagógiai, módszertani ismereteiket a továbbképzéseken. Egész
intézményünk – a gimnázium és a kollégium is – a Biblia értékrendje alapján határozza meg a
nevelés, a neveltség min ség szintjét. Különösen meghatározó a református keresztyén, kálvinista
alapértékekb l adódó min ség, igényesség szintje. Ez a min ségi szint, mint elvárás a nevelés
minden, korábban felsorolt területére érvényes. Ugyanakkor intézményünk, így a kollégium is
határozottan törekszik a jó szintet meghaladó kiválóságra.

3.3.1. A pedagógiai munka ellenőrzése, mérése, értékelése
A nevel tanárok ellen rzésére vonatkozó el írások az Intézményi Önértékelési
Szabályzatban találhatók.
3.3.2. A diákotthon-vezető munkájának ellenőrzése, értékelés
A diákotthon vezet munkájának ellen rzése, értékelése, az Intézményi Önértékelési
Rendszer szerint történik.
3.3.3. A tanulók nyomon követésének, teljesítmény mérésének, értékelésének
diákotthoni sajátosságai
Az ellenőrzés, értékelés céljai:


a fegyelmet biztosító bels motiváció és pozitív szokások kialakítása



a pozitív értékrenddel való azonosulás kialakítása



a családias, jó légkör kialakítása a közösségi- és önfegyelemmel együtt



a tanulók önértékelési és értékelési képességeinek, öntevékenységük kibontakoztatása



az értékelés legyen segít szándékú, és fejl désre buzdító

Az ellenőrzés, értékelés alapvető szempontjai:


a tanulmányi munka értékelése a tanuláshoz való viszony, az eredményesség és a
fejl dés alapján



a házirend el írásainak betartása



az általános viselkedési normák betartása



a közösségi munkában való részvétel és a feladatok elvégzésének színvonala
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 a szakkörökben, a rendezvényeken, foglalkozásokon végzett tevékenységek színvonala
Az ellen rzéseket, értékeléseket szoba, csoport szinten és egyénenként is végezzük.
A
szobaközösségek szobarendre vonatkozó ellen rzése naponta, értékelése félévente kisebb
jutalmakkal történik. A csoportok ellen rzése a csoportvezet tanárok által naponta, a nevel testület
által hetente illetve félévente összegz módon történik.
Az egyéni mérések, értékelések els sorban a tanulási teljesítményre, valamint a szilenciumi és
házirendre kiterjed en történnek.
A kollégiumi tanulók nevelésében elért eredmények mérésének, értékelésének rendszerét
folyamatosan alakítjuk, finomítjuk úgy, hogy a bejöv

új diákokról adatlapot veszünk fel. A tanulói

adatlapokat folyamatosan, legalább negyedévente a neveltségi szintre, jellemfejl désre vonatkozó
rövid megjegyzésekkel egészítjük ki.
Az ellen rzések, értékelések különböz
szintű jutalmazásokat, elmarasztalásokat tesznek
szükségessé. A dicséretek, büntetések kiosztása a Jutalmazási, fegyelmezési rendszerünk szerint
történik a fokozatosság elvének alkalmazásával. A tanulásnak tudatosan szembeszegül , a
kollégium rendjét súlyosan megszeg , az társait durván sért , biztonságukat veszélyeztet
magatartás a kollégiumból való eltanácsolást vonhatja maga után.

4 . A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEINEK ÉS
FÜGGELÉKEINEK RENDJE
A pedagógiai program mellékletei
4. sz. melléklet: Felvételi pontszámítás
5. sz. melléklet Bliaismeret szóbeli pontozáas
6. sz. melléklet Tantárgyi programok CD-n
7. sz. melléklet - Felvételi eljárás és a kollégiumi jogviszony, kollégiumból való távozás menete
8. sz. melléklet - Napirend
9. sz. melléklet - Általános csoportfoglalkozások feladatai és éves óraszámai
10.sz. melléklet - Tematikus foglakozások
1. sz. függelék - A nevelőtanári testület felsorolása; a nevelőtestület szakok szerinti összetétele
az adott tanévben
2. sz. függelék - Tanulócsoportok
3. sz. függelék - Az adott tanévben választható esti szakköri tevékenységek
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1.sz. melléklet

SZORZÓ
FELVÉTELI
PONTSZÁM

MAXIMÁLIS PONT

BIOLÓGIA

KÉMIA

FIZIKA

IDEGEN NYELV

TÖRTÉNELEM

MATEMATIKA

TAGOZAT

MAGYAR NYELV

TANTÁRGY

MAGYAR IRIDALOM

TAGOZATKÓD

FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS
DIÁKOTTHON
FELVÉTELI ELJÁRÁSÁBAN

I. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL HOZOTT PONTSZÁMOK

elérhető
maximális
pontszám

50 pont

NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS
41 TÖRTÉNELEM

1,5 1,5

1

5

1

0

0

0 100 0,5

50

MOZGÓKÉPKULTÚRA
42 ÉS MÉDIAISMERET

1

1

1

1

1

0

0

0

50

1

50

43 MAGYAR

1

1

1

1

1

0

0

0

50

1

50

44 ANGOL

0,5 0,5

1

1

2

0

0

0

50

1

50

45 NÉMET

0,5 0,5

1

1

2

0

0

0

50

1

50

46 FIZIKA-MATEMATIKA 0,5 0,5 3,5

1

1 3,5

0

0 100 0,5

50

47 BIOLÓGIA-KÉMIA

0,5 0,5

1

1

1

1 2,5 2,5 100 0,5

50

48 ÁLTALÁNOS
0,5 0,5
HATÉVFOLYAMOS KÉPZÉS

1

1

1

1

0

0

1

50

1

1

5

0

0

0 100 0,5

50

4

1

1

2

0

0 100 0,5

50

ANGOL
INFORMATIKA.MATEMATIKA

1,5 1,5
1

1

50

II. KÖZPONTI ÍRÁSBELI

100 pont

MAGYAR

50

1

50

MATEMATIKA

50

1

50

KÖZÖS ÍRÁSBELI ÖSSZESEN

100

1 100

III. SZÓBELI FELVÉTELI

50 pont

BIBLIAISMERET minden tanulónak
TANTÁGYI SZÓBELI VIZSGA
( informatika és német emelt szinten nincs)
ÖSSZESEN
FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM

15

1

15

35
50

1
1

35
50

informatika és
német
emelt
szinten 50 pont

200 pont
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2.sz. melléklet

BIBLIAISMERET PONTOZÁSA A
LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON
FELVÉTELI ELJÁRÁSÁBAN

TANTÁRGYI SZÓBELI

III. BIBLIAISMERET
Hol található a Bibliában ez a történet?

1

A történetben szereplő személyek (személynevek,
helységnevek) felsorolása.

2

A cselekmény világos felvázolása (részletesség, logikus
sorrendiség).

4

Történeti kontextus ismerete (előzmény, esetleg
következmény).

2

Saját értelmezésű tanulság megfogalmazása. (Ha választott,
miért ezt választotta?)

3

A bibliai történet kikeresése (jártasság a bibliai igehelyek
kikeresésében).

1

A kiadott történetek közül egy másikra vonatkozó
villámkérdés (Ki volt …? Mit csinált …? Hol volt…?)

2

ÖSSZESEN

15 pont
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3.sz. melléklet
Felvételi eljárás:
-

A Lévay a járó kollégiu i férőhelyet igé ylők felvétele: A gi
eiratkozás sorá

va

lehetőség írás a

ta ulói k ak iztosítu k. A rége
rövid írás eli kérele
-

A e

Lévay-s,

áziu u k a járó, de korá

a

e

kollégista diákok

iskol i középiskolá a felvett ta ulók kollégiu i férőhely igé ylése: Azo
Lévay-sok, de a szülők keresztyé kör yezet e és evelés e szeret ék

tud i gyer eküket, írás eli szülői kérele
a jele tkezés a

jelez i a kollégiu i férőhely igé yt, a elyet saját

alapjá kap ak kollégiu i elhelyezést.

ás

ta ulók ál, akik e

e gi

áziu i jele tkezés, illetve a

és lelkipásztori ajá lás alapjá törté ik a kollégiu

eg aradt sza ad helyekre. A jele tkezők

el eszélgetésre hívjuk őket. Ezt követőe

agy szá a eseté

az i téz é y igazgatója a kollégiu

a

felvételi

vezetőjével

törté ő egyeztetés utá dö t a jele tkezők felvételéről.

A kollégiumba történ jelentkezés és a felvételi elbeszélgetés id pontjait minden évben az
intézmény honlapján tesszük közzé. A felvetteket és az elutasítottakat, várólistára kerül ket
telefonon, elektronikus levélben, vagy levélben értesítjük.
A kollégiumi jogviszony minden tanévre megújítandó. A következ

tanévre vonatkozó

fér hely igényl

kitöltve, szül vel (

szándéknyilatkozatot a tanév végén ( május 31.-ig)

gondvisel vel ) aláíratva kell leadni.

Kollégiumi jogviszony, kollégiumból való távozás menete:
-

Mi de
diákottho

ta ul á yai

efejezésekor, vagy

ól való kiköltözéshez”

ás ok ól távozó ta uló ak a „Távozási lap

evű yo tatvá yt kell kitölte ie illetve kitöltet ie,

elye

tartozásaival, átvett szo ai eszközeivel szá ol el.
-

Az egyé ok ól

e

a ta ul á yok efejezésekor

szülei, vagy a ta uló- ha el últ

ta év köz e távoz i szá dékozó ta ulók

éves-, kérel et kell hogy írjo az i téz é y igazgatójához az

időpo tot és az i dokokat feltü tetve.
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4. sz. melléklet
Napirend:

- 6.15- 6.30

Ébreszt

- 6.30 – 7.00

Tisztálkodás, rend kialakítása, takarítás.

- 7.00 – 7.20

Reggeli

- 7.20 – 7.30

Egyéni felkészülés. Betegség, rosszullét esetén jelentkezés az ügyeletes

nevel tanárnál, aki az orvoshoz, véd n höz irányítja a tanulót.
- 7.40

Átjáró zárása

- 8.15-ig
A kés bb kezd k (2., 3. órára men k is megreggeliznek, rendezik az ágyukat, a
szobát. Az orvosi rendel b l visszaérkez k a diákotthoni ügyeletes nevel tanárnak átadják a
betegjelent lapot.
- 9.15-ig

Nevel tanári ügyelet, szobák tisztaságának ellen rzése és pontozása

- Tanítási id ben a diákotthonban tartózkodni nem szabad, kivétel indokolt esetben.
- 12.30- 15.30

Ebédelési lehet ség.

- 16.15

Szabad kimen

- 16.30 – 17.30

1. szilencium

- 17.40 – 18.35

2. szilencium és csoportmegbeszélések.

- 18.40 – 19.15

3. szilencium

- 19.30 – 20.15

Külön foglalkozások, szakkörök, sport.

- 20.15 – 21.00

Külön foglalkozások, szakkörök, sport

- 20.30 – 21.00

Esti áhítat

- 21.15-ig

Minden foglalkozás befejezése.

- 19.30 – 21.00

Egyéni laptop használat engedéllyel.

- 21.15 – 21.45
Készül dés a lefekvéshez, tisztálkodás. Ett l az id ponttól mindenki a
szobájában tartózkodik.
- 22.00

Lámpaoltás
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saját

5. sz. melléklet
Általános csoportfoglalkozások feladatai és éves óraszámai:
Témakörök

7-8.
évfolyam

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.

12.

évfolyam

évfolyam

Év eleji szervezési feladatok,
felmérések

2

2

2

2

2

Havi értékelések

8

8

8

8

6

Félévi és év végi értékelés

2

2

2

2

2

Szervezési feladatok

3

3

3

3

3

15

15

15

15

13
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6. sz. melléklet

Tematikus foglakozások

TÉMAKÖR

1-8.
évfolyam

9.
évfolyam

10.

11.

12.

13-14.

évfolyam

évfolyam

évfolyam

évfolyam

A tanulás tanítása

4

3

2

2

2

1

Az erkölcsi nevelés

2

2

2

2

1

1

öntudat, 2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

2

és a 1
kultúra

1

1

1

1

1

A családi életre nevelés 1

1

2

2

3

3

Testi
és
lelki 2
egészségre nevelés

2

2

2

2

2

Felel sségvállalás

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Gazdasági és pénzügyi 2
nevelés

2

2

2

3

3

Médiatudatosságra

1

1

1

1

1

1

22 óra

22 óra

22 óra

22 óra

20 óra

20 óra

Nemzeti

hazafias nevelés
Állampolgárságra,
demokráciára nevelés
Az önismeret
társas
fejlesztése

másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság,
környezettudatosság
Pályaorientáció

nevelés
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2.

sz. függelék

A nevel tanári testület szakok szerinti összetétele 2015-2016. tanévben a következ :

Lányoldali kollégiumi egység:
1 f magyar nyelv és irodalom, német szakos tanár
1 f ének-zene, népzene szakos tanár
1 f pedagógia, fejleszt pedagógia szakos tanár
1f

német, orosz, testnevelés szakos tanár

1 f biológia, testnevelés, drámapedagógia szakos tanár
1 f ének-zene, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Fiúoldal kollégiumi egység:
1 f mérnöktanár
2 f magyar nyelv és irodalom- történelem szakos tanár
1 f vizuális és környezetkultúra szakos tanár
1 f fizika – technika szakos tanár
1 f biológia-testnevelés szakos tanár
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2.sz. függelék
Tanulócsoportok:

A kollégiumban 2015-2016. tanévben 9 tanulócsoport működik. Öt a lány- és négy a fiú kollégiumi
egységben. A csoportok zöme egy-egy jelent s történelmi személy nevét, kett pedig az államosítás
el tti két református intézmény életét meghatározó vallástanár nevét viseli. Ezzel állítunk emléket
személyüknek és az általuk képviselt eszméknek, szellemiségnek és értékeknek.
A csoportok nevei sorban a következ ek:
1. Kossuth Zsuzsanna csoport
2. Zrínyi Ilona csoport
3. Árva Bethlen Kata csoport
4. Lorántffy Zsuzsanna csoport
5. Névtelen-(átmenetileg)
6. Pap István csoport
7. Ráday Pál csoport
8. Bocskai István csoport
9. Balázs Gy z

132 / 133

3.sz. függelék
A kollégiumban 2015-2016. tanévben választható esti szakköri tevékenységek:


Színjátszó kör:

Évek óta működik. A tanulók minden tanévben egy-egy színvonalas el adással, színdarabbal
örvendeztetnek meg bennünket a szül -tanár- diáktalálkozón és egyéb iskolai alkalmon. A
színjátszás fejleszti a tanulók kommunikációs képességét, kifejez készségét, ezenkívül ez egyfajta
önkifejezési mód és tehetséggondozó tevékenység is.


Zenebarátok köre:

A zenekedvel diákok alkalma. Az együtténeklés örömén túl felkészülnek az aktuális ünnepre, hogy
énekeikkel, hangszeres játékukkal színesítsék a műsorainkat. Nagyon jó közösségformáló alkalom.


De-jó sütő-főző szakkör:

Hasznos háztartási ismereteket tanulnak itt a diákok és a gyakorlatban sajátítják el a sütés – f zés
alapjait.


Kézműves foglalkozások:

A tanulók ötletességét, alkotóképességét és kézügyességét fejleszt

alkalom, valamint ezen felül

mindig jó hangulatú, közösségépít esemény is diákjaink számára.


Origami szakkör:

A tanulók kézügyességét, a finommotoros mozgást fejleszt

foglalkozás, melyen különböz

hajtogatási technikákat sajátíthatnak el, s egyben nagyon jó pihentet kikapcsolódási lehet ség.


Rákóczi Kör:

A magyar történelem fontosabb eseményeinek megismerésén keresztül a tanulókban kialakul és
er södik a nemzettudat és a hazafiasság. Évközi Kárpát-medencei kirándulások az élmény
pedagógia eszközeivel viszik közel a tanulókhoz a történelmet.


Fotószakkör:

A hosszabb ideje működ

szakkörben a különböz

évfolyamos diákok a vizuális kultúra területén

kalandozhatnak. A képkészítés rejtelmeivel, technikájával megismerkedve vizuális kompetenciájuk
fejlesztése történik. A saját maguk által készített, válogatott fotókat az iskolai kiállításokon
rendszeresen bemutatják.


Természetjáró kör:

Az intézményben működ természetjáró szakosztály havonta szervez túrákat, amelyen a kollégisták
is részt vehetnek, és szép számmal részt is vesznek. A túrák során a hely-, és honismereteik
b vülése mellett a természet szeretetük, kitartásuk és fizikai állapotuk is er södik.


Bringa-tech kör:

A technika, a barkácsolás, szerelés iránt érdekl dök számára indított szakkörön a kerékpárszerelés,
javítás, gondozás fogásait ismerik meg a tanulók. A tanév során 2-3 alkalommal városi kerékpár
túrákat is terveznek
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