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BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01- 2015. 12. 31.) 

2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe „A hátrányos helyzetű tanulók 

eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása a Babus Jolán Középiskolai 

Kollégiumban a szülők bevonásával. Célja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók, különösen a roma tanulók iskolai sikereinek támogatása, felzárkóztatása, 

integrálása, lemorzsolódásuk csökkentése. Továbbá olyan pedagógiai környezet 

biztosítása, mely lehetővé teszi szociális és kulturális hátrányaik kompenzálását. Ezen 

feladatok ellátásának pedagógiai környezete a kollégium, ahol tanulóink számára olyan 

közeget biztosítunk, mely segítséget nyújt e célok elérésében. A megvalósítás alapja a 

szülőkkel való együttműködés. 

Kötelező tevékenységek 

1. Pedagógiai módszerekben való megfelelése 

Az oktatási–nevelési intézmények pedagógiai munkáját szabályzó dokumentumok (pl. 

pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, stb.) módosítása a pályázat 

keretében vállalt tevékenységek, adaptációk beépítése érdekében, illetve nevelési és 

pedagógiai programok átdolgozása oly módon, hogy az megfeleljen a heterogén a 

heterogén oktatás- szervezés elveinek. 

A projekt előkészítő szakaszában átdolgozásra kerültek az intézmény szabályzó 

dokumentumai, a Pedagógiai Program. A pályázat keretében vállalt tevékenységek 

beépültek a dokumentumokba. Megalakult a projektmenedzsment. A szakmai 

megvalósítás összehangolását koordinálni kell. Ezt a tevékenységet a projektmenedzser 

irányításával a szakmai vezető végzi. A projektmenedzser irányítja a projektet, 

koordinálja a pénzügyi vezető és a szakmai megvalósítók munkáját, ellenőrzi a projekt 

előrehaladást. 

A modell értékű program továbbfejlesztését és adaptációját lehetővé tévő 

dokumentáció elkészítésében, az intézmény fejlesztési irányának meghatározásában, 

valamint a program megvalósíthatóságához kapcsolódóan szakmai szolgáltatásokat 

vettünk igénybe. Szakértőt és mentort alkalmaztunk a projekt megvalósítása során. A 

projekt ideje alatt a szaktanácsadás és a külső mentorálas folyamatos volt. Ezek a 

tevékenységek jelző rendszerek is egyben: a munkánk minőségére, illetve fejlesztésére 

szolgáltak. 
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A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét 

elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe 

vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése az 

eszközök fejlesztése, bővítése 

A projekt megvalósítása során három 

tantestületi továbbképzésen vettünk 

részt. 

Az első továbbképzés címe: 

Tevékenységközpontú pedagógiák 

alkalmazása a nevelés-oktatás 

mindennapjaiban, különösen a 

projektoktatás elemeire helyezve a 

hangsúlyt. A továbbképzés időpontja 2014. 

06. 16- 18. A továbbképzés a 

projektmódszer megismerése mellett 

kooperatív technikával zajlott, melynek segítségével tovább bővültek ismereteink. 

A második továbbképzés a ,,Segítő kéz" - a drámapedagógia módszertanának 

alkalmazásához az eredményesebb oktatás és nevelés érdekében című képzés, melynek 

célja olyan pedagógiai környezet megteremtése, amelyben a tanulók fejlődése a 

leghatékonyabb módon folyik. A továbbképzés ideje: 2015. március 26-28. 

A harmadik képzésünkre, mely szintén tantestületi volt 2015. június 15-17-e között 

került sor. A képzés középpontjában a tehetségfejlesztés témaköre állt, melyet a 

tevékenységközpontú pedagógiák megismerésével, a nevelés-oktatás folyamatában való 

alkalmazásával kapcsoltak össze. 

Ezek a képzések pedagógusaink pedagógiai kultúráját, módszereit fejlesztették, és 

hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításához. 

A Lapot kérünk! című taneszközt vásároltuk meg a matematika logika fejlesztéséhez. A 

játékdoboz főleg 3–5 fős csoportok részére tartalmaz fejlesztő feladatokat, de párokban 

és egyénileg is jól használható.  Az eszközkészlettel való tevékenységeknek nagyon 

hamar természetes hozadéka lesz az érdeklődés, a lelkesedés, a társas kapcsolatok 

fejlődése, a kitartás, és természetesen a szórakozás és a humor. A műveleti területek 

között megtalálható a számlálás, az összeadás, a kivonás, a szorzás, az osztás, a 

maradékos osztás. A játék bevezetésére a következő tanévben kerül sor. Igaz, hogy a 

játék általános iskolai tanulók számára készült, de szakiskolai tanulóink matematika 

tudása hiányos, ezen szeretnénk ezen eszköz segítségével javítani, valamint az eszközt 

továbbfejleszteni, használhatóvá tenni idősebb korosztály számára is. 
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Átmenetek kezelését támogató, szülőknek és gyermekeknek, tanulóknak szóló programok, 

tevékenységek megvalósítása közül kiemelném a szülői értekezleteket, a szülői fogadó- 

napot, a nyílt napot. 

A hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek esetében fontos a szülői 

házzal való kapcsolattartás. A 

kollégium sajátos helyzetben van, 

hiszen tanulóink a környező 

településekről, sőt még messzebbről 

kerülnek hozzánk. Ezért a szülői 

értekezletek megszervezése, illetve 

megtartása is nagyobb problémát 

jelent, mint az általános iskolák 

esetében. A programba bevont 

tanulók szüleinek szülői 

értekezleteket tartottunk a projekt megvalósítása időszakában öt alkalommal (2014. 02. 

19., 2014. 06. 20., 2014. 08. 31., 205. 02. 18., 2015. 08. 31.,). A szülői értekezleten a 

csoportvezetők értékelték a tanulók munkáját, a programban betöltött szerepüket, 

ismertették a szülőkkel a tanulók minősítését, értékelését.  

A szülőkkel való kapcsolat 

erősítését és az átmenet 

kezelését megkönnyítő program 

keretén belül Nyílt napokat (két 

alkalommal: 2014. 03. 17-18., 

2015. 03. 18-19.) szerveztünk a 

program iránt érdeklődő 

szülőknek és diákoknak. A nyílt 

napokon tájékoztatót tartottunk 

intézményünkről, a halmozottan 

hátrányos és hátrányos helyzetű 

tanulók számára rendelkezésre 

álló lehetőségekről. Az iskolai 

előmenetelről, a szakma megszerzését segítő fejlesztő foglalkozásokról, a sokféle 

szabadidős tevékenységről, kollégiumi rendezvényeinkről és programokról. A 

tájékoztatás után a résztvevők megtekintették a kollégiumot; a szobákat, tanulószobákat 

és közös helyiségeket, valamint a szakköri termeket. A visszajelzések pozitívak voltak 

mind a szülők, mind a diákok részéről. Az általános iskolából a középiskolába való 



TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0038 
Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása  

 

A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása 

 a Babus Jolán Középiskolai Kollégiumban a szülők bevonásával 

4 

Babus Jolán Középiskolai Kollégium 
Cím: 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 21. 
Tel:/Fax: +36 (45) 470-429, +36 (70) 469-7563 
E- mail: babusj-koll@freemail.hu 
Honlap: www.babusj-koll.hu 

átmenet fontos a tanulók életében. A gyerekek ekkor kerülnek ki a szülői házból, 

fontosnak tartjuk, hogy a szülő és a tanuló is lássa, hogy olyan helyre kerül, ahol a 

gondoskodás továbbra sem szűnik meg. A szeptemberben történő beköltözéskor derül 

ki számunkra, hogy a nyílt napon részt vett tanulók közül hányan választották a 

kollégiumot. Ez a kapcsolódó iskolák függvénye is.  

2015. augusztus 31-én családi tanévkezdésre hívtuk a szülőket. Ismét megtelt élettel a 

kollégium épülete, a nyári szünet végeztével diákjaink beköltöztek a jól ismert falak 

közé. Ebben a tanévben szép számban érkeztek kilencedikes diákok is, akiket szüleik is 

elkísértek. Számukra sem volt ismeretlen a környezet, hiszen tavasszal a nyílt napon és a 

beiratkozás alkalmával is jártak már itt. Miután a diákok elfoglalták helyüket szülői 

értekezletre került sor. Az értekezletet Albirt Andrea igazgatóhelyettes nyitotta meg, 

köszöntötte a megjelenteket. Ezután prezentáció következett az elmúlt tanév 

eseményeiről, rendezvényeiről, majd tájékoztató hangzott el az idei tanévben a program 

által nyújtott lehetőségekről. Végezetül kötetlen beszélgetésre került sor a 

csoportvezetők és a szülők között, melyhez egy kis vendéglátás is társult. A kilencedikes 

tanulók szüleit a kollégium fényképével díszített bögrével leptük meg, valamennyien 

nagyon örültek az ajándéknak. 

A szülők részére fogadónapot – konzultációs napokat tartottunk a projektet átölelő 

tanév végén, ahol szülő a tanulóval együtt a csoportvezetővel közösen értékelte a 

tanévet. 

A szakmai együttműködést az általános iskolákkal az egy mentor - egy iskola 

program keretében szerveztük meg. A környező települések általános iskoláiba 

látogattunk el a HHH- s tanulók felkutatása, illetve a projekt népszerűsítése érdekében. 

Ez szolgálja kapcsolataink bővítését és az intézmények közti partneri együttműködés 

erősítését, az átmenetek kezelését támogató programelemet. 

Átmenetek kezelését támogató a gyermekkel, tanulóval foglalkozó pedagógusoknak, 

szakembereknek szóló tevékenységek 

megvalósítása: 

A pályázatban meghatározott feladatok, 

tevékenységek között jelentős szerepe van az 

általános iskolákkal való kapcsolat 

kialakításának, az együttműködésnek. Ennek 

célja elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók 

felkutatása és programba való bekerülésének 

segítése, és az átmenetek kezelése egyik iskola 

típusból a másikba, a szülői házból a 

kollégiumba. A projekt megvalósításának időszakában 35 intézmény kerestünk meg, 
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ezekben az intézményekben több alkalommal is jártunk. Az első alkalommal az 

együttműködés kereteit határoztuk meg, 

valamint a 8. évfolyamos tanulók számára 

tartottunk rövid tájékoztatást.  

Ezen kívül megkerestük a helyi önkormányzat 

és nemzetiségi önkormányzat képviselőit is. 

Második látogatásunk alkalmával 

együttműködési megállapodást kötöttünk az 

iskolákkal, a 6-7-8. évfolyam hátrányos 

helyzetű tanulói számára tartottunk 

tájékoztatást, illetve megbeszéltük a szülők 

tájékoztatásának lehetséges módját és időpontjait. Nem minden esetben sikerült a 

szülőket is bevonni a tájékoztatásba. 

A megvalósítás időszakában különböző szakmai napokat, műhelymunkákat 

szerveztünk 2014. március 21-én konferenciát, szakmai napot szerveztünk a térségben 

lévő általános iskolák, középiskolák, 

kollégiumok részvételével. A szakmai nap, 

műhelymunka célja olyan programelemek 

összegyűjtése, melynek segítségével 

megkönnyíthetjük a HHH tanulók felkutatását, 

megtalálását, illetve a kapcsolatfelvételt és –

erősítést a családokkal, a motiváció 

kialakítását, növelését, a tanulók mérésre 

épülő fejlesztését már az általános iskola 

korábbi (nem 8. évfolyamos) szakaszában 

(„lenyúlás az általános iskolába”), ezzel 

csökkentve a korai iskola elhagyók számát, a 

lemorzsolódást. A rendezvényen 60 fő vett 

részt. Az általános iskolák jelenlétét kell 

növelni a következő konferenciákon, meg kell 

találni a közös pontot, ahol tudjuk segíteni 

egymás munkáját. A műhelymunka 

eredménye, a legfontosabb programelemek a 

következők voltak: együttműködés és 

kapcsolati háló kiszélesítése (általános iskolai 

osztályfőnök, családgondozó, nemzeti 

kisebbségi önkormányzat, gyámügy, családgondozó, munkaügyi központ), a 

családlátogatások kapjanak nagyobb hangsúlyt. A másik sarkalatos pont a HH és HHH 
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tanulók felkutatása volt. Erre a programelemre is születtek jól hasznosítható 

megoldások, melyek beépíthetőek mindennapjainkba. 

Kollégiumunk workshopot szervezett 2014. október 22-én. A rendezvény témája: ,,A 

szülőkkel való kapcsolattartás módjai". A cél az volt, hogy a különböző nevelési-oktatási 

intézmények vezetői, pedagógusai megismerjék a Babus Jolán Középiskolai 

Kollégiumban kidolgozott és működtetett jógyakorlatot, valamint ismertessék a 

kapcsolattartás, a kommunikáció különböző formáit saját intézményük gyakorlatából. A 

szakmai műhelyre 5 általános iskolából és 3 kollégiumból érkeztek vezetők, 

pedagógusok. 

2014. november 21-én műhelymunkával egybekötött szakmai napra került sor. A 

rendezvény több céllal is szerveződött; összegyűjteni olyan programelemeket, amelyek 

segítséget nyújtanak a szülőkkel való kapcsolattartásban, eszközöket találni a tanulók 

hatékonyabb megismerésére, iskolai tanulmányaik sikerének növelésére. 

Szakmai programsorozatunk részeként 2015. március 20-án szakmai napot 

szerveztünk, melynek témája: ,,A tanulók eredményes iskolai felkészülésének segítése" 

volt. Szakmai napunk az átmenetek kezelését is megcélozta azáltal, hogy különböző 

intézménytípusokat ültetünk le gondolkodni, együtt dolgozni (ált. isk., szakiskola, 

szakközépiskola, kollégium, gimnázium). 

2015. november 18-án újabb szakmai napra került sor intézményünkben, ahol ,,Az 

átmenetek kezelése" probléma körből hallgathattunk meg előadásokat. Az előadásokat 

műhelymunka követte, ahol összegyűjtésre kerültek azok az elemek melyet az 

átmeneteket megkönnyíthetik. Óvodai, általános és középiskolai pedagógusok vettek 

részt a szakmai napon. 

Az intézmény pedagógusainak 

részvételével 4 alkalomból álló 

műhelymunkára került sor. Először 2014. 

05. 20-án, ahol összegyűjtésre kerültek a 

fejlesztendő területek az intézményen belül. 

Ezek súlypontozásra kerültek, melyek a 

következők voltak: a lemorzsolódás, a korai 

iskola elhagyók számának csökkentése, a 

tanulók neveltségi szintjének fejlesztése, az 

egyéni fejlesztés átgondolása. 

2015. június 23-án illetve június 30-án, a már elkezdett, az intézményfejlesztést 

meghatározó belső elvárások kerületek megfogalmazásra. 
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A műhelymunka negyedik állomása az intézményi erősségek és gyengeségek 

meghatározása volt kooperatív technikák alkalmazásával. A három leginkább fejlesztést 

igénylő területként a házirend betartását, fegyelmi problémák kezelését, az 

adminisztráció felülvizsgálatát és a lemorzsolódás csökkentését határoztuk meg. 2015. 

augusztus 27-én műhelymunka keretében intézkedési tervet dolgoztunk ki a 

fejlesztendő területekre. 

 A házirend betartása érdekében a fegyelmi intézkedések felülvizsgálatát végeztük el. 

Az intézményi házirendet a törvényi szabályozásnak megfelelően kiegészítettük a 

fegyelmi eljárás rendjével. Felülvizsgáltuk a különböző súlyos fegyelemsértésekre 

vonatkozó büntetési fokozatokat.  

 Az adminisztráció felülvizsgálata során a naplók, nevelői feljegyzések, munkaidő 

nyilvántartások rendszeres, pontos vezetését határoztuk meg feladatként. 

 A lemorzsolódás csökkentésének elősegítése különböző szakemberek, valamint 

sokrétű módszer- és eszközrendszer működtetésével történik. ( Pl. 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, gyakorlati oktatókkal, mentorokkal való 

együttműködés, családlátogatások, esetmegbeszélések, kooperációra épülő fejlesztő 

műhelyek, a tanulókkal való egyéni törődés). Az azonos értékrend és követelmények 

tudatosítása elősegíti a tanulók integrációját, az iskolai tanulmányok befejezését, 

ennek érdekében előadásokat, foglalkozásokat szerveztünk diákjaink számára. 

Belső tréninget két alkalommal szerveztünk a nevelőtestület részvételével 2014. 10. 22-

én is, melynek célja ,,A szülőkkel való kapcsolattartás módjai" intézményi szintű jó 

gyakorlat elemeinek ismertetése, feldolgozása, fontosságának tudatosítása volt a 

nevelőtestület körében valamint 2015. 02. 07-én, melynek célja a mentorálás 

mesterségére való felkészülés. A közös tevékenység során a nevelési-oktatási tartalmak 

vonatkozásában gyűjtöttük össze az iskola szereplőinek és intézményünknek partneri 

kapcsolattartásra vonatkozó szabályait. Ezek között fontos szerepet kapnak az 

intézmény partnerközpontú működése, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás 

továbbfejlesztésének lehetőségei. 

2. Együttműködések megerősítése 

Az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és településen kívüli 

kapcsolati háló szélesítése; együttműködések kialakítása és fejlesztése az egészségügyi, a 

szociális, intézményrendszerrel: 

Intézményen kívüli partneri kapcsolatot alakítottunk ki a Vásárosnaményi Ifjúsági 

Klubbal, melynek keretében 2014. január 31- én megrendezésre kerülő konferencián 

vett részt tanulóink egy kis csoportja. A konferencia címe: A jövő munkavállalói, a 

munkavállalói kompetenciák a XXI. században. Célja: foglalkozáspolitikai irányvonalak, 
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munkaerő- piaci lehetőségek bemutatása, a munkavállalással kapcsolatos hasznos 

szakmai-, jogi és humán ismeretek nyújtása. 

Tanulóink a rendőrség munkatársai által 

tartott előadás sorozaton is részt vettek öt 

alkalommal (2014. 01. 20, 2014. 02. 24, 2014. 

03. 25., 2015. 02. 15., 2015. 05. 18.,). 

A 2014/2015 – ös tanévben foglalkozás 

keretében (havi rendszerességgel) 

bűnmegelőzési tanácsadáson vehettek részt. 

Szélesíteni szerettük volna kapcsolatainkat, 

különösen az általános iskolákkal, a 

középiskolákkal. A megrendezett szakmai napok, műhelymunkák ezt a célt szolgálták. 

Megtalálni a közös pontot, hol tudjuk segíteni egymás munkáját.  

Fontosnak tarjuk a helyi Munkaügyi Központtal való kapcsolatunk megerősítését. 

Ennek érdekében a kirendeltség vezetője három alkalommal (2014. 05. 19., 2015. 05.27., 

2015. 12. 10.) tartott előadást az intézményben. 

Együttműködést alakítottunk ki a város egészségügyi hálózatával, a doktornő tartott 

előadás sorozatot öt alkalommal két- két órában (2015. 02. 16., 2015. 02., 23., 2015. 03. 

03, 2015. 03. 10., 2015. 04. 14.) különösen a lányoknak testi higiénia, párválasztás 

témakörében, hiszen a HHH- s tanuló lányok esetében a korai párválasztás, a terhesség 

egyik fő tényezője lehet a korai iskola elhagyásnak. 2015. 12. 10- én a védőnő tartott 

előadást „Személyi higiéné - hogy jól érezd magad” címmel. Előadásában az egészséget, 

mint alapvető életfeltételt emelte ki, annak megőrzése nehéz, de nagyon fontos feladat. A 

személyes higiéné elengedhetetlen az egészség megőrzése szempontjából. Előadásában 

kitért a testápolás különböző területeire, hangsúlyozta a rendszeres tisztálkodás 

fontosságát. Egészségünk, jó közérzetünk megőrzése érdekében környezetünket is 

tisztán, rendben kell tartanunk, különösen fontos ez ott, ahol sok ember él együtt egy 

közösségben. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, 

aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások, 

közösségi rendezvények szervezése; 

A család és a kollégium kapcsolatfelvételének egyik kerete a családlátogatás, abból a 

célból, hogy a két nevelési szintér törekvéseit, eljárásait és hatásrendszerét 

összehangoljuk. Emellett ez az alkalom lehetőséget nyújt arra is, hogy a pedagógus a 

gyerek előéletét és egyéniségét jobban megismerje.  
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A középiskolás korban lévő tanulóink esetében a szülőkkel való kapcsolattartás csak a 

szülői értekezletekre, fogadóórákra korlátozódik. A 

kapcsolat jellege is megváltozik, mert a szülők 

inkább információt szeretnének kapni 

gyermekükről, mint a gyerek kollégiumi életét 

megismerni, illetve abba bekapcsolódni. A 

szülőkkel való kapcsolattartás jegyében először 

2014. május 29-én, majd 2015. május 21- én 

délután rendeztük meg „Szülők délutánja” 

rendezvényünket. A szülők mellett a szakiskola 

tanárai, a fellépő diákok osztályfőnökei is 

meghívást kaptak. A szülőknek lehetőségük 

nyílt a csoportvezetőkkel való találkozásra. A 

diákok bemutatkozását a tánccsoport nyitotta. 

Ezt követte a bábcsoport műsorszáma. A zenés 

produkciókat a színjátszó kör előadása követte. 

A színdarabot követően egy lendületes, 

dinamikus bemutató következett ritmikus 

sportgimnasztikából, melyet 9-11. évfolyamos 

lányok adtak elő. A bemutatót a tánccsoport 

zárta mindkét alkalommal. A bemutatók után 

a diákok maguk készítette ajándékkal 

kedveskedtek szüleiknek, tanáraiknak, majd 

közös uzsonna és beszélgetés következett. A 

szülők egyöntetű véleménye volt, hogy jól 

érezték magukat a rendezvényen, örültek, 

hogy gyermekeiket szerepelni láthatták és 

újabb információkat hallhattak a 

csoportvezetőkkel való beszélgetés során. 

2015. augusztus 31-én családi tanévkezdésre hívtuk a szülőket. Ismét megtelt élettel a 

kollégium épülete, a nyári szünet végeztével diákjaink beköltöztek a jól ismert falak 

közé. Ebben a tanévben szép számban érkeztek kilencedikes diákok is, akiket szüleik is 

elkísértek. Számukra sem volt ismeretlen a környezet, hiszen tavasszal a nyílt napon és a 

beiratkozás alkalmával is jártak már itt. Miután a diákok elfoglalták helyüket szülői 

értekezletre került sor. Az értekezletet Albirt Andrea igazgatóhelyettes nyitotta meg, 

köszöntötte a megjelenteket. Ezután prezentáció következett az elmúlt tanév 

eseményeiről, rendezvényeiről, majd tájékoztató hangzott el az idei tanévben a program 
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által nyújtott lehetőségekről. Végezetül kötetlen beszélgetésre került sor a 

csoportvezetők és a szülők között, melyhez egy kis vendéglátás is társult. A kilencedikes 

tanulók szüleit a kollégium fényképével díszített bögrével leptük meg, valamennyien 

nagyon örültek az ajándéknak. 

A települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés valamint a 

roma gyerekek és családjaik bevonását segítő tevékenységek 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felkutatása, a projektbe történő bevonása 

érdekében települési nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolati háló kiépítésére 

törekedtünk. A helyin kívül több (13) megállapodás is születet nemzetiségi 

önkormányzatokkal, jelzőrendszerként működnek és mi is segítséget kérhetünk a 

problémás tanulók esetében. Nyolc település roma nemzetiségi önkormányzata jelezte 

együttműködési szándékát a projekt céljainak, a tanulók iskolai sikerességének elérése 

érdekében.  

Ahhoz, hogy a roma gyerekek és családjaik megismerjék a projektet és annak céljait 

segítségünkre vannak az önkormányzatokban működő szociális rendszerben dolgozó 

munkatársak. Tizenhat települési önkormányzat szociális munkatársával sikerült 

felvenni a kapcsolatot. 

Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése 

A projekt előrehaladásáról az intézmény honlapján beszámolót, valamint képeket és 

cikkeket töltünk fel az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében. 

A TÁMOP 3.3.8- 12/2-2012 az intézmények felkutatása - intézménylátogatás, 

tapasztalatcsere - a horizontális tanulás lehetőséget teremti meg számunkra. 2014. 

június 6-7-én Pécsett jártunk a Gandhi Gimnáziumban, ahol lehetőségünk nyílt 

bepillantást nyerni az ott folyó munkába. A gimnázium hátrányos helyzetű roma tanulók 

iskolai munkáját segíti. A látogatás alkalmával megfogalmazódott, hogy szükség van az 

intézmények közti együttműködésre, a jó gyakorlatok összegyűjtésére. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelésének eredményességét, 

a hátrányok kompenzálásának felszámolását nem csak az intézményben végzett 

komplex fejlesztő tevékenység segíti elő. A tevékenységek megújítására, a szakmai 

tapasztalatcserére is szükség van. Erre nyílt lehetőség a program keretében, amikor 

2015. április 28-án ellátogattunk a csengeri Makovecz Imre Általános Iskolába. 

Az intézményben Kazamér Tibor igazgató úr 

fogadta az érdeklődőket, majd az intézmény 

bemutatására került sor. Ezután a szakmai 

tevékenységgel ismerkedhettünk; a 

pedagógusok munkarendjével, a 
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dokumentációk rendezésének, vezetésének formáival, az intézmény irányításának 

szintjeivel és feladataival. 

A legérdekesebb része a szakmai tapasztalatcserének egy, az iskola által több éve 

működtetett „Életrevaló” címet viselő program. A projekt célja, hogy a működtető 

intézmények olyan alapelveket és eszközöket biztosítsanak a diákok számára, melyek 

segítséget nyújtanak a magyar iskolai oktatás-nevelés gyakorlata és a családi háttér 

nyújtotta lehetőségek közötti különbségek áthidalására. Segíti a különböző 

szociokulturális és egyéb hátrányok kompenzálását, a személyiség komplex, 

harmonikus, etikus fejlesztését azzal a céllal, hogy a fiatalokból reálisabb önismerettel, 

megfelelő jövőképpel és kellő motiváltsággal rendelkező munkavállalók válhassanak. A 

projekt tartalmi ismertetésén túl annak gyakorlatban való megvalósítására is láthattunk 

példát egy bemutató foglalkozás keretében. 

3. Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása 

A tanulók esetében megtörtént az igények felmérése, illetve az intézmény által használt 

Acomp segítségével a tanulók bemeneti mérése is. Ennek alapján minden tanulónak 

elkészült az egyéni fejlesztési terve. A fejlesztési tervek félévente felülvizsgálatra, 

illetve év végén lezárásra kerültek. Ekkor a visszamérések megtörténtek, melyek a 

következő évi egyéni fejlesztések alapját adták. 

A mentorálás tevékenységét a csoportvezetők látják el. A problémás tanulókat emelik 

ki a csoportból, és egyéni törődés keretében foglalkoznak velük tanulmányi és mentális 

szempontból. A folyamatos nyomon követés segítheti tanulóinkat a tanulmányaik 

befejezésében. Mindenképpen arra törekszünk, hogy a megkezdett munka ne menjen 

kárba. A kialakított modellt tovább folytatjuk.  

A tanulókat félévkor és év végén minősítik, a minősítések bekerültek a tanulók egyéni 

fejlesztési dossziéjába. 

4. Továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok  

A szakmai együttműködés az általános iskolákkal az ,,Egy mentor - egy iskola" 

program keretében a projekt hozadéka volt. A környező települések általános iskoláiba 

látogatunk el a HHH- s tanulók felkutatása, 

illetve a projekt népszerűsítése érdekében. 

Célunk az általános iskolai tanulók 

pályaválasztásának megkönnyítése. 

A program keretei között minden évben 

lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy 

tájékozódjanak esélyeikről, lehetőségeikről a 

középiskola befejezése után. Különböző 
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előadásokat szerveztünk részükre 2015. május 27. én a pályaorientációs nap 

keretében. Előadást tartott a Munkaügyi Központ foglalkoztatási osztályvezetője, aki 

összefoglalta térségünk munkavállalási lehetőségeit. Előadásában arról beszélt, hogy a 

szakma megszerzése után milyen lehetőségei vannak a pályakezdő fiataloknak. 

Ismertette az álláskeresés, az állásinterjúk gyakorlati tudnivalóit is. Említette 

ugyanakkor azokat a nehézségeket, amelyekkel a fiataloknak meg kell küzdeniük; a 

térségünkben jellemző alacsony foglalkoztatottság, a munkahelyek hiánya, az országos 

átlagtól is magasabb munkanélküliség. A pályakezdő munkanélküliek számára a nappali 

tagozatos képzések és tanfolyamok nyújthatnak átmeneti megoldást. Hangsúlyozta a 

szakképzés fontosságát, a szakmai ismeretek alapos elsajátítását annak érdekében, hogy 

a munkavállalás reális cél legyen tanulóink számára. Biztatta diákjainkat a tanulásra, 

mert egy jó szakember nagyobb eséllyel találhatja meg a leginkább megfelelő 

munkahelyet. 

A Beregi Alapítványi Gimnázium előadója tartott tájékoztatót 2015. május 27- én 

mindazokról a lehetőségekről, amelyek iskolájukban a szakmával rendelkező fiatalok 

számára elérhetőek. Hangsúlyozta, hogy a modern kor követelménye a folyamatos 

tanulás, az állandó önképzés. 

Végül Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Főiskola docense, pszichológus a pályaorientáció 

témakörében tartott előadást a diákoknak 2015. május 27- én. Kiemelte, hogy a 

pályaválasztásban nagyon fontos az önismeret, tisztában kell lennünk saját 

képességeinkkel, készségeinkkel, érdeklődési körünkkel. Leendő szakmánkat mindezek 

ismeretében kell megválasztanunk, hogy nagyobb eséllyel boldoguljunk a munkaerő 

piacon. 

Kollégiumunkban a legfontosabb nevelési célok közé tartozik diákjaink tanulmányi 

tevékenységének segítése annak érdekében, hogy sikeresen elvégezzék a középiskolát 

és szakmát szerezve jó eséllyel induljanak el a munka világába. A tanulók céljainak 

meghatározását, jövőképének alakítását célozták meg azok a foglalkozások, melyekre 

2015. december 10-én került sor szinten egy pályaorientációs nap keretében. 

Elsőként Vásárosnamény Város 

Önkormányzatának Önkormányzati Osztályáról 

Dubnicz Andrásné osztályvezető tartott tájékoztatást 

a szociálpolitika témakörében. Előadása elején 

meghatározta a szociálpolitika fogalmát, alapvető 

céljait, kiemelve az esélyegyenlőség biztosítását, a 

társadalmi integráció és kohézió erősítését, a 

szegénység enyhítését, legfontosabb célként emelve 

ki a hátrányos helyzet megszüntetését. Bemutatta a felelősség szintjeit, (egyén, család, 
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társadalom), a társadalmi felelősségvállalás esetében beszélt az állami és az 

önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokról. Ismertette a szociális 

alapszolgáltatások és ellátások rendszerét, kiemelve a családtámogatási ellátásokat. 

Tájékoztatta a diákokat arról, hogy a családok által igénybe vehető juttatásokat hol és 

hogyan lehet igénybe venni. 

Második előadónk Boda István a vásárosnaményi Munkaügyi Központ vezetője volt, aki 

az Ifjúság Garancia Rendszer működéséről tartott tájékoztatást. A rendszer különböző 

célcsoportba tartozó fiatalok számára kíván segítséget nyújtani, konkrét lehetőséget 

biztosítva az elhelyezkedésre vagy tanulásra. Célja, hogy a fiatalok minél rövidebb időt 

töltsenek munkanélküliségben vagy tanulás nélkül. Célcsoportjai azok a 25 év alatti 

fiatalok, akik legalább 6 hónapja munkanélküliek vagy inaktívak. Különböző képzések és 

az ezekhez kapcsolódó juttatások, támogatások, bértámogatás, lakhatási támogatás 

segíti a munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedést. Egy másik pályázati lehetőség az 

„Út a munkaerőpiacra” nevet viselő program, melynek keretei között a felnőtt korú (25 

év feletti) álláskeresők, pályakezdők és a munkába visszatérő édesanyák, valamint a 

közfoglalkoztatásból teljes állásba visszatérők számára kívánnak segítséget nyújtani. 

A pályázat nyújtotta lehetőségek sorában egy nagyon érdekes, a továbbtanulást, a 
pályaorientációt segítő alkalomra került sor 2015. december 8-án. Tanulóinkkal a 
Nyíregyházi Főiskolára látogattunk el. A látogatáson 9-13. évfolyamos diákok vettek 
részt, közülük többen is célul tűzték ki, hogy a középiskola befejezése után felsőoktatási 
intézményben szeretnének továbbtanulni. 

A főiskolán Vassné Dr. Figula Erika PhD, 

intézetigazgató, főiskolai tanár és Dr. 

Pauwlik Zsuzsa PhD, a Pszichológia 

Tanszék vezetője kalauzolt bennünket. A 

Kodály-teremben kezdtük az ismerkedést 

az intézménnyel, ahol tájékoztatást 

kaptunk a továbbtanulás lehetőségeiről, a 

2016-os évben indítandó szakokról és a 

várható változásokról. A tanulók 

kérdéseket tehettek fel a tájékoztató után, 

majd vendéglátóink körbevezettek minket 

a főiskola modern, minden igényt kiszolgáló épületében. Az előadótermek megtekintése 

után a könyvtárba látogattunk el, itt szintén részletes tájékoztatót kaptunk a könyvtár 

történetéről, a könyvtárhasználat lehetőségeiről, a hallgatók felkészülésének segítéséről. 

Ezután a Bessenyei- aulát és a sportcsarnokot kerestük fel, végül a kollégium egyik 

épületében és a diákszállóban nézhettük meg, milyen környezetben élnek, készülnek 

vizsgáikra a főiskolai hallgatók.  
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Választható tevékenységek 

1. Pedagógiai módszerekben való megújulás  

A modell értékű program továbbfejlesztése 

Kollégiumunkban 2007 óta működik az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program. 

Célunk ennek a programnak adaptálhatóvá tétele, illetve jó gyakorlatok kidolgozása, 

illetve átadása. Minősített referenciaintézményként működünk, melynek fontos célja, 

hogy mintaként szolgáljunk a hasonló intézmények számára. A program fejlesztése, 

adaptációja folyamatban van. Két jó gyakorlat kidolgozás alatt, mely a projekt terméke.  

Az iskolai felkészülést, kreatív szabadidős tevékenységeket biztosító, a gyermekek sikeres 

szocializációját segítő, tanórán kívüli szabadidős programok, kulturális rendezvények 

szervezésének, illetve az azokon való részvétel támogatása 

Az iskolai felkészülést segítő fejlesztő 

foglalkozásokon az alapkompetenciák 

fejlesztését helyeztük előtérbe (matematika, 

szövegértés). A cél a matematikai logika 

fejlesztése volt, de természetesen az iskolai 

matematika tananyagot követve mindent 

elkövettünk azért, hogy a tanév végén 

tantárgyi bukás ne következzen be. A tanulók 

rendszeresen jártak a foglalkozásokra. A 

gyakorlás mellett nagyon szerették a játékos 

feladatokat, sokat dolgoztunk 

számkártyákkal, gyufaszálakkal. Ügyesek voltak a rajzos megoldásokat igénylő 

feladatokban. A sikerkritériumot nem teljesítettük. A foglalkozásokon való részvétel 

megfelelő volt, de hat tanuló megbukott matematikából.  

A szövegértés, kommunikációs 

foglalkozások célja a tanulók szóbeli és 

írásbeli kommunikációs készségeinek 

fejlesztése volt. A foglalkozások során különös 

hangsúlyt fektettünk az értő olvasás, a 

szókincs és a helyesírási készség fejlesztésére. 

Ezt segítették a különböző gyakorló 

feladatlapok, tesztek, melyek megoldását 

egyénileg vagy csoportosan végezték a 

tanulók. Minden alkalommal sor került a 
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feladatok javítására, értékelésére.  A fejlesztéseken 15 tanuló vett részt rendszeresen, az 

ő teljesítményüket a tanév elején és a tanév végén mértük. A mérések 

összehasonlításából kiderült, hogy minden tanulónál kisebb-nagyobb mértékű fejlődés 

következett be. A tanulók különösen sokat fejlődtek az információ visszakeresés és az 

értelmezés területén. A tanulók féléves és év végi osztályzatai is azt mutatják, hogy a 

fejlesztések eredményesek voltak. 

A pszichológus által tartott egyéni foglalkozásokra heti rendszerességgel került sor. A 

kollégiumba bekerült gyerekek elszakadnak a szüleiktől, emiatt pszichés krízisen esnek 

át. Az eddigi életükhöz képest teljesen más életet kell élniük. Nagyfokú önállóságra kell 

szert tenniük, be kell illeszkedniük egy számukra ismeretlen közegbe, ismeretlen 

emberek közé és új szabályokhoz kell alkalmazkodniuk.  Ez nem megy mindenkinek 

könnyen. Ehhez nyújtott nekik segítséget az egyéni pszichológiai tanácsadás, ahol 

pszichológussal megbeszélhették az aktuális 

problémáikat, gondjaikat.  

Mentálhigiénés szakember foglakozott a 
tanulóinkkal szintén heti rendszerességgel. 
A foglalkozások célja a tanulók önismeretének 

fejlesztése, a szorongás oldása, a csoporton 

belüli kapcsolatok erősítése, az empátia 

fejlesztése. A foglalkozások tartalmilag mind a 

négy cél megvalósulását magukban foglalták. 

Foglalkoztak a tanulók az én-fejlődéssel, a 

testkép alakításával, a megismerési 

folyamatokkal, azok változásával, a múlt és a 

jelen kapcsolatával. 

A foglalkozások másik fő célkitűzése a szorongás oldása 

volt. Ezt mentálhigiénés feladatok, játékok 

megvalósításával igyekeztek a tanulók elérni. A 

foglalkozások tematikájának összeállatása során a 

kolléganő felhasználta a Jobb Veled a Világ Alapítvány 

pszichológus szakemberei által összeállított ún. 

„Boldogságprogram” elnevezésű mentálhigiénés 

program alapelveit. 

Mentálhigiénés foglalkozások keretében az egészséges életmódra, életvitelre 

vonatkozó ismeretekkel foglalkoztunk. Elsődleges cél a „nem”-et mondás képességének 
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kialakítása a káros függőséghez vezető szokásokkal szemben. Mivel nagyon sok a negatív 

példa a gyerekek előtt, akár családjukban is, ezért nagy hangsúlyt fektettünk erre a 

témára.  

A foglalkozásokon részt vevő gyerekek hátrányos helyzetűek. Igyekeztünk a gyerekekkel 

közösen életcélokat megfogalmazni és bár családjaikban nem mindig ezt tapasztalják, 

pozitív példák bemutatásával igyekeztünk meggyőzni őket arról, hogy kitartó munkával 

képesek vagyunk befolyásolni, alakítani életünket, életünk minőségét. 

Törekedtünk az igényesség kialakítására ápoltságuk, öltözködésük, szűkebb- és tágabb 

környezetük tekintetében is. Tetszett a tanulóknak, amikor gyakorlatban is kipróbáltuk 

a helyes bőrápolás lépéseit, maguk által készített, természetes alapú kozmetikumokat 

használtunk. A helyes beszédmodor, a bemutatkozás, a nyilvános helyen való viselkedés, 

az eredményes kommunikáció, az előzékenység, figyelmesség, tapintat, illedelmesség, jó 

modor, udvariasság elsajátítása érdekében szituációs játékokat játszottunk, melyet 

szintén nagyon élveztek a gyerekek. 

A szabadidős tevékenységet biztosító 

foglalkozásokra mindig nagy hangsúlyt 

fektettünk, a kollégiumunkban a projekt 

segítségével került bevezetésre, a kézműves 

foglalkozás, bábfoglalkozás, kreatív 

foglalkozás. 

A bábcsoport tagjai megismerkedtek a 

bábfajtákkal. Tudatosult bennük a bábjáték 

jelentősége, pedagógiai szerepe. Készítettek 

egyszerű bábokat azzal a céllal, hogy az 

élettelen anyagból hogyan lehet varázsolni lélekkel rendelkező cselekvő lényt. A 

bábkészítés alkalmas az ízlésfejlesztésre, kézügyességük formálására. 

A csoport tagjai hátrányos helyzetű lányok, akik számára fontos, hogy az alkotás 

meghozza az önbizalmat a művészeti tevékenységben. Megérezték, hogy a báb 

feszültségoldó hatású, a szorongással küzdő fiatal megszabadul a gátlásaitól. Szívesen 

játszottak a marionett bábokkal, sikeresen szerepeltek a kollégium országos művészeti 

fesztiválján. A legnagyobb élményt a szülők számára rendezett kulturális bemutató adta, 

a szereplő bábosoknak sikerült gátlásaikat levetkőzni, s tudtak önfeledten, 

fegyelmezetten szerepelni a maguk és mások örömére. Terveink alapján a kesztyűs 

bábos darabbal bemutatót tartanak az óvodásoknak, amire lelkesen készülnek. A 

szöveges szerep alkalmas a beszédfejlesztésre, a paraván mögötti szituációk 
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eljátszására. Az igazi mese terápiás eszköz nemcsak a néző, hanem a játékos számára is. 

Van, aki a bábun keresztül tudja eljátszani azt a fájdalmat, bajt, sokszor örömöt, amit 

különben nem tudna szavakkal megfogalmazni. A bábszakköri tevékenység segít 

hozzájárulni ezeknek a gyerekeknek az érzelmi biztonságához, hiszen a bábjáték -

művészi áttétellel- magát az életet és a benne oly fontos morált segíti bekapcsolni a 

nevelési folyamatba. 

A kézműves foglakozáson ebben az időszakban már 

korongozógépen is gyakorolhattuk az elméletben 

elsajátított tudást. A munkafázisok elsajátítása után a 

gyerekek önállóan készítettek apróbb tárgyakat. Az első 

foglalkozások sajnos sikerélmény nélkül teltek, de utána 

már mindenki megtanulta egy-egy tárgy elkészítésének 

módját, nagy örömet okozva készítőjének. Megismerték 

testközelből az agyagozás eszközeit, jól megtanultak 

csoportmunkában egymás keze alá dolgozni, kézműves 

technikával különböző használati- és dísztárgyakat 

hoztunk létre. A jobban sikerült tárgyakat kiszárítottuk, 

majd az égetőkemencét beüzemelve ki is égettük. A 

munkákat műhelyünkben kiállítottuk. 

Kreatív foglalkozásokra nyolc alakalommal 

került sor (2014. 04. 12., 2014. 04. 15., 2014. 

04. 29., 2014. 05. 28., 2014. 12. 16., 2015. 

03. 31., 2015. 05. 13., 2015. 12. 08- 09.) a 

Művészeti Fesztivál programjába illesztett 

foglalkozás nyitotta meg. Ezen a 

foglalkozáson diákjaink a húsvétra való 

ráhangolódás jegyében vehettek részt, 

húsvéti tojásokat készítettek. A következő 

kézműves foglalkozáson folytatódtak a 

húsvéti előkészületek, hangulatos ajtódíszek 

készültek. Anyák napjára készíthettek ajándékot a résztvevők. Majd ajándéktárgyak 

készültek, mellyel a „Szülők délutánján” kedveskedtek diákjaink a kollégiumban 

vendégül látott szülőknek. Az utolsó alkalommal karácsonyi ajtódíszek készültek. 
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A program kezdete óta tanulóink összesen 13 

alkalommal vehettek részt színházi 

előadáson. Ötször a vásárosnaményi Esze 

Tamás Művelődési Házban, Nyolcszor a 

nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban, 

egy alkalommal a Krúdy Kamaraszínházban. 

Célunk, hogy a tanulók megismerkedjenek a 

színházzal, mint művészeti ággal, illetve 

felkeltsük érdeklődésüket a színház világa 

iránt, kialakítsuk a színházi kultúra iránti 

igényt. Az előadások műfajilag igen változatosak voltak; láthattunk igazi klasszikus 

bohózatot, vígjátékot, musicalt, történelmi drámát és napló feldolgozást. A 

feladattervben vállalt kritériumoknak eleget tettünk, minden tanuló legalább kétszer 

eljutott színházba. 

A közösségformáló tevékenységek sorából 

említést kell tenni a rendhagyó múzeumi 

látogatásról. A vásárosnaményi Beregi Múzeum 

meghívására szeptembertől a „Bereg ízei” nevet 

viselő programsorozaton vehetett részt húsz 

kollégista diák. Az első két alkalommal a múzeum 

erre a célra kialakított helyiségeiben főzhettek a 

résztvevők, az előkészületeket a múzeum dolgozói 

irányították. Először a kinti tűzhelyen csipetkés 

bableves, majd kukoricás nudli készült, amelyet 

igazi beregi szilvalekvárral fogyasztottak el a lányok. 2013. november 14-én kora reggel 

Budapestre indultunk, a szakiskola 9. évfolyamos szakács-cukrász tanulóival együtt. A 

Kereskedelmi– és Vendéglátóipari Múzeum 

állandó kiállítását tekinthettük meg. A 

programsorozat záró alkalmára 2014. május 21-

én került sor, ismét a Beregi Múzeumban 

főzhettek a lányok. A „búcsúvendégségben” 

kenyérlángos és „kukuca” készült, melyet szokás 

szerint együtt fogyasztott el a társaság. 

2014. április 11-13-a- között rendezte meg 

kollégiumunk a Művészeti Fesztivált. A 

rendezvényen a mienken kívül hat kollégium – Hajdúböszörmény, Kiskunfélegyháza, 

Nyírbátor, Salgótarján, Szolnok és Szeged –képviseltette magát. Péntek délután kiállítás 
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megnyitójára került sor, melyen a kollégiumok életéből kaphattunk ízelítőt a kiállított 

anyagok segítségével. Szombaton kezdetét vette a kulturális bemutató, egyéni fellépők 

és művészeti csoportok versengése. A különböző kategóriákban meghirdetett versenyen 

42 produkciót láthattunk, a versmondókon, 

táncosokon kívül énekesek, ének- és 

tánccsoportok, színjátszó körök, bábosok 

bemutatóját. A műsorszámok színesek, 

érdekesek, ötletesek voltak, a zsűrinek komoly 

fejtörést jelentett, hogy mindegyikhez 

megtalálja a megfelelő értékelő jelzőket. Ezt 

követően másféle szórakozás, kikapcsolódás 

várta a résztvevőket. A Beregi Múzeumban és 

a kollégiumban egyaránt a Húsvétra hangoló 

kézműves foglalkozások zajlottak; az előbbi 

helyszínen tojást festettek a résztvevők különféle hagyományos technikákkal, a 

kollégiumban pedig nikecell tojásokat díszítettek selyemszalagokkal. A kézműves 

foglalkozásokkal párhuzamosan country táncházban rophatták a mozgásra vágyók. 

Vacsora után következett a kulturális bemutató értékelése, a díjak átadása. 

A tanulmányi tevékenység ösztönzése és segítése mellett a művészeti nevelésre irányuló 

szabadidős tevékenységek is kiemelt szerepet 

kapnak a programban. Művészeti 

csoportjainkban hetente egy alkalommal 

tartanak foglalkozást a szakemberek, az egy 

éve működő bábcsoport mellett ebben a 

2014/2015- ös tanévben a néptánc,- és 

gitároktatás is elkezdődött. A három 

csoportból kettő – a báb és a néptánc csoport 

tagjai – sikeresen szerepeltek az 2015. április 10-

12-e között megrendezett Művészeti Fesztiválon. 

A bábcsoport egy dán szerző „Maci és az 

állatok”című darabját mutatta be nagy sikerrel, 

mely egy mesébe öltöztetett tanítás volt az élet 

értelméről. A néptáncosok szatmári verbunkot 

adtak elő, amelyet szintén nagy lelkesedéssel fogadott a fesztivál közönsége. Ezzel a 
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műsorszámmal képviselték intézményünket a Megyei Kollégiumok Kulturális 

Seregszemléjén is, melyre 2015. április 14-én került sor Nyíregyházán a Luther Márton 

Kollégiumban 

Tanulmányi utak, kirándulások sorát 

gyarapította a 2014. május 27-én egy újabb 

változatos program. 22 diák kirándult 

autóbusszal egy szép kis szatmári 

településre, Nagyarba. Ebben a kis faluban 

rengeteg szépség és látnivaló fogadott 

minket. Elsőként a Luby Kastélyba mentünk, 

melynek parkját 500 féle rózsa díszíti. A 

kastélyban megtekintettük Erdei Tibor 

fafaragó művész kiállítását, majd három 

csoportban interaktív játékot játszottak a tanulók, irodalmi, történelmi kérdésekre adtak 

választ, a harmadik helyen pedig a „szabaduló szoba” rejtélyeit oldhatták meg. A 

kastélyból kerékpárral folytattuk utunkat: a református templomot, a tájházat és a Petőfi 

Emlékmúzeumot kerestük fel. A faluban rendezett, szép házakat és kerteket láttunk, 

mindenütt rengeteg rózsával. Mindenki nagyon jól érezte magát, kellemes délutánt 

töltöttünk együtt. 

A nyíregyházi ZOO Park kedvenc kirándulóhelye kollégistáinknak. Szívesen szervezünk 

ide kirándulásokat, hiszen ez a hely minden szempontból ideális egy kellemes délután 

eltöltésére.  

A programban résztvevő diákok közül 

2015. szeptember 24-én egy kis buszra való 

csapat, egészen pontosan 18 fő kirándult 

Nyíregyházára. 

A kollégiumból kora délután indultunk, 

verőfényes őszi napsütésben érkeztünk 

meg az állatkertbe. Először a sarkkörök 

élővilágát szemléltük meg, különösen 

tetszettek a fókák, a játékos pingvinek, a 

jegesmedve. Ezután az Ázsia Házat néztük 

meg, amelyben ízelítőt kaptunk a kontinens színes és változatos élővilágából. 

Valamennyien nagyon élveztük az esőerdőt, a hatalmas banánfák között vidáman kelt át 

a csapat a függőhídon. A délután hátralevő részét a szabadban töltöttük. A szépen 

kialakított séta útvonalakon sok-sok állatot csodálhattunk meg. Itt már kisebb 
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csoportokra válva szemlélődtünk, hiszen rengeteg volt a látnivaló. Séta közben meg is 

éheztünk, így haza indulás előtt még megkóstoltuk a bejáratnál kapható kürtős kalácsot. 

Mire sötétedni kezdett haza indultunk, kellemesen elfáradva, egy szép élménnyel 

gazdagabban. 

Az állatkerti sétát aztán egy késő őszi napon, 2015. november 5-én megismételtük, 

ezúttal a kilencedik évfolyam tanulóival látogattunk el ide. Bár az időjárás már 

hidegebbre fordult ez a kirándulás legalább olyan jól sikerült, mint az előző. A diákok 

érdeklődőek voltak, annak ellenére, hogy néhányan közülük már jártak itt szüleikkel 

vagy általános iskolai osztályukkal. Különösen tetszett a tengerek és óceánok élővilágát 

bemutató rész, de szívesen nézelődtek a nagyvadak ketreceinél is. Séta közben jókat 

beszélgettünk, kellemes hangulatban telt el a délután. 

Szabadidős sportfoglalkozások közül ki kell emelni az úszást, valamint az íjászatot, 

ahol a tanulók sikeresen és örömmel vettek részt. Az úszásoktatáson a tanulók 

alkalmanként vettek részt. Az íjászat 

rendszeres volt. A tanulók körében eddig 

ismeretlen volt az íjászat, talán emiatt is 

nagyon szívesen jártak a diákkörre. Hamar 

megszerették e sportágat, elsősorban a 

fiúk, de a lányok érdeklődését is felkeltette. 

Rendszeresen jártak a foglalkozásokra, 

igazolatlanul nem hiányoztak.  

Igyekeztek elsajátítani az íjászat alapjait, 

odafigyeltek a magyarázatra és a 

bemutatásra. Látszott, hogy élvezik, amit csinálnak és a kíváncsiság is vezérelte őket. 

Mindenkinek sikerült az alapokat elsajátítani, sőt most már még egymást is oktatják és 

segítik a jobb eredmény elérése miatt. A különböző versenyekre nagyon lelkesen 

készültek tanulóink. Részt vettek a Bánkis Öttusán Nyíregyházán, a KOLIMPIA-n 

Kiskunfélegyházán, ahol jó eredményeket értek el. 

A tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, 
fejlesztőeszközök beszerzése 

- 5 db laptop - a tanulók, csoportvezetők munkájának segítésére 
- íjak - az íjászat sportfoglalkozáshoz, a magas létszám miatt 
- kreatív anyagok, kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök 
- rack szekrény – műsorok, rendezvények hangosító eszközeinek tárolására 
- hordozható vetítő vászon – rendezvényekhez, előadásokhoz 
- paraván 

2. Együttműködés más intézményekkel 
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TÁMOP 3.3.8- 12/2-2012 az intézmények 

felkutatása - intézménylátogatás, 

tapasztalatcsere – a horizontális tanulás 

lehetőséget teremti meg számunkra. 2014. 

június 6-7-én Pécset jártunk a Gandhi 

Gimnáziumban, ahol lehetőségünk nyílt 

bepillantást nyerni az ott folyó munkába. A 

gimnázium hátrányos helyzetű roma tanulók 

iskolai munkáját segíti. A látogatás alkalmával 

megfogalmazódott, hogy szüksége van az 

intézmények közti együttműködésre, a jó 

gyakorlatok összegyűjtésére. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók nevelésének 

eredményességét, a hátrányok 

kompenzálásának felszámolását nem csak az 

intézményben végzett komplex fejlesztő 

tevékenység segíti elő. A tevékenységek 

megújítására, a szakmai tapasztalatcserére is 

szükség van. Erre nyílt lehetőség a program 

keretében, amikor 2015. április 28-án 

ellátogattunk a csengeri Makovecz Imre Általános Iskolába. 

Az intézményben Kazamér Tibor igazgató úr fogadta az érdeklődőket, majd az 

intézmény bemutatására került sor. Ezután a szakmai tevékenységgel ismerkedhettünk; 

a pedagógusok munkarendjével, a dokumentációk rendezésének, vezetésének formáival, 

az intézmény irányításának szintjeivel és feladataival. 

A legérdekesebb része a szakmai tapasztalatcserének egy, az iskola által több éve 

működtetett „Életrevaló” címet viselő program. A projekt célja, hogy a működtető 

intézmények olyan alapelveket és eszközöket biztosítsanak a diákok számára, melyek 

segítséget nyújtanak a magyar iskolai oktatás-nevelés gyakorlata és a családi háttér 

nyújtotta lehetőségek közötti különbségek áthidalására. Segíti a különböző 

szociokulturális és egyéb hátrányok kompenzálását, a személyiség komplex, 

harmonikus, etikus fejlesztését azzal a céllal, hogy a fiatalokból reálisabb önismerettel, 

megfelelő jövőképpel és kellő motiváltsággal rendelkező munkavállalók válhassanak. A 

projekt tartalmi ismertetésén túl annak gyakorlatban való megvalósítására is láthattunk 

példát egy bemutató foglalkozás keretében. 
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3. Pedagógusok felkészítése, kapacitásbővítés 

Korszerű tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, kooperatív technikák, 

differenciált oktatás), módszertani akkreditált és nem akkreditált, tanúsítvánnyal záruló 

továbbképzéseken való részvétel (a 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően) és minimum 1 tantestületi tréning igénybevétele 

Ennek érdekében nevelőtestületünk mind a 10 tagja 30 órás továbbképzésen vett részt. 

A továbbképzés címe: „Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása a nevelés-oktatás 

mindennapjaiban”, különösen a projektoktatás elemeire helyezve a hangsúlyt. A 

továbbképzés időpontja 2014. 06. 16- 2014. 06. 18. A továbbképzés a projektmódszer 

megismerése mellett kooperatív technikával zajlott, melynek segítségével tovább 

bővültek ismeretink. 

A második továbbképzés a ,,Segítő kéz" - a drámapedagógia módszertanának 

alkalmazásához az eredményesebb oktatás és nevelés érdekében című képzés, melynek 

célja olyan pedagógiai környezet megteremtése, amelyben a tanulók fejlődése a 

leghatékonyabb módon folyik. A továbbképzés ideje: 2015. március 26-28. 

A harmadik képzésünkre, mely szintén tantestületi volt 2015. június 15-17-e között 

került sor. A képzés középpontjában a tehetségfejlesztés témaköre állt, melyet a 

tevékenységközpontú pedagógiák megismerésével, a nevelés-oktatás folyamatában való 

alkalmazásával kapcsoltak össze. 

Ezek a képzések pedagógusaink pedagógiai kultúráját, módszereit fejlesztették és 

hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításához. 

Belső tréninget két alkalommal szerveztünk a nevelőtestület részvételével 2014. 10. 22-

én is, melynek célja ,,A szülőkkel való kapcsolattartás módjai" intézményi szintű jó 

gyakorlat elemeinek ismertetése, feldolgozása, fontosságának tudatosítása volt a 

nevelőtestület körében valamint 2015. 02. 07-én, melynek célja a mentorálás 

mesterségére való felkészülés volt. A közös tevékenység során a nevelési-oktatási 

tartalmak vonatkozásában gyűjtöttük össze az iskola szereplőinek és intézményünknek 

partneri kapcsolattartásra vonatkozó szabályait. Ezek között fontos szerepet kapnak az 

intézmény partnerközpontú működése, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás 

továbbfejlesztésének lehetőségei. 

A program megvalósításához kapcsolódó szakmai, módszertani szolgáltatások 

igénybevétele 

Munkánkat szaktanácsadó és mentor segíti. A már meglévő, a kollégiumban már 

működő modell értékű program továbbfejlesztését és adaptációját lehetővé tévő 
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dokumentáció elkészítésében, az intézmény fejlesztési irányának meghatározásában, 

valamint a program megvalósíthatóságához kapcsolódóan szakmai szolgáltatásokat 

veszünk igénybe. A projekt ideje alatt a szaktanácsadás és a külső mentorálas 

folyamatos. Jelző rendszer is egyben: a munkánk minőségére, illetve fejlesztésére 

szolgál. 

 


