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1. számú melléklet 

A TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK KERETTERVE 

A Pedagógiai programban szereplő tartalmak és módszerek keret jellegűek. Az egyes témakörökhöz rendelt témák, fejlesztési célok (kompetenciák) 
minden tanulócsoportban kötelező elvárásként értendők, de a célkitűzés szintjének, valamint a tartalmaknak és a módszereknek igazodnia kell a 
csoport tagjainak érdeklődéséhez, a tanulók felkészültségéhez. 

1. TANULÁS 

A kollégiumba érkező tanulók más- és más tanulási kultúrát nyújtó általános iskolából, különböző társadalmi összetételű településről, eltérő családi 
környezetből jönnek. Hozzáállásuk, tanulási módszereik és tanulásuk hatékonysága is jelentősen eltérő. Mivel a tanuláshoz tartozó képességek 
legtöbb összetevője tanítható, az irányított tanulás-módszertani foglalkozások eredményeképpen a tanulók szert tehetnek, egyre hatékonyabb tanulás 
technikáinak az elsajátítására, önállóságra és a feladatok közötti sorrendiség felállítására. Az élethosszig tartó tanulás elvének megfelelően a 
hatékony tanulás elengedhetetlen része az emberek egész életének. 

A tanulás-módszertani foglalkozások közvetlenül segítsék 
 az iskolai órákra való felkészülést 
 az iskolai tanulás hatékonyságának növelését 
 az önálló tanulás, a közösségben való tanulás módszereit, 
 az önművelést és önnevelést. 
 távlatosan a sikeres pályaválasztást 
 a világban való eredményesebb tájékozódást 
 a tanulók idejének önálló és jó beosztását 
 kollégiumi életük szervezését 
 feladataikhoz, életrendjükhöz igazodó fontossági sorrend felállítását 
 a továbbtanulást és a felnőtt életre történő felkészülést 

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátítása magába foglalja 
 az egyénhez igazodó korszerű tanulási stratégiák, módszerek, eljárások kiépítését, 
 a szövegértő olvasás fejlesztését, ideértve a képi olvasás és a digitális olvasás képességeit, 
 az emlékezet erősítését, a célszerű tudás kialakításához szükséges módszerek kialakítását, 
 az önnevelés igényének kialakítását, 
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 az egész életen át tartó tanulás kihívásainak, gondolatának elfogadását, 
 az alapkészségek kialakítását (szövegértő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztés). 

A tanulás módszertani foglalkozások hozzájárulnak 
 az önművelés igényének fejlesztéséhez, kibontakoztatásához, 
 az önálló ismeretszerzéshez kötődő pozitív attitűd kialakításához, 
 az iskolai és iskolán kívüli tanulás jelentőségének felismeréséhez. 

A  tanulók tudásuknak megfelelő szinten tudjanak és akarjanak teljesíteni, e tudást kívánják továbbfejleszteni. 

A nevelőtanár feladata, hogy  
 megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stílusát, szokásait; 
  kutassa fel és válassza ki a fejlesztés tárgyi, cselekvéses, szemléletes-képi, és elvont-verbális útjait;  
 törekedjen a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a problémamegoldás fejlesztésére. 

 
A tanulás fontos színtere és eszköze a kollégium könyvtára és informatikai bázisa. A tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtár használatának 
technikáját, módszereit, az önálló ismeretszerzés érdekében. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját. Az 
informatikai eszközök teremtsenek új lehetőséget az ismeretátadásban, a csoportos tanulás módszereinek kialakításában. 

Az irányított tanulás-módszertani foglakozásokon túl a csoportvezető tanárok a csoportfoglalkozások tematikájába is illesztenek még egyéb, a 
hatékony tanulást segítő foglalkozásokat a kollégium pedagógiai program elveinek megfelelően. 
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A TANULÁS-MÓDSZERTANI FOGLALKOZÁSOK TARTALMA, AJÁNLOTT MÓDSZEREI 

 

 

Évfolyam 
/ óra 

 

Téma 
 

 

Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

 

Tartalmak 
 

 

Módszerek 
(tevékenységek) 

9./1-2 

A tanulók tanulási módjainak, 
stílusának, szokásainak, 
hatékonyságának felmérése 
Olvasási hatékonyság, 
dinamikus olvasás 
A tanulási szokások tudatosítása 

Anyanyelvi kommunikáció és 
kifejezőképesség, tanulás 
hatékonysága 
Digitális kompetencia  
Figyelem-összpontosítás 
fejlesztése, memóriafejlesztés 

Az olvasási magatartás (olvasási 
dinamika), a szövegértés, a 
lényegmegragadás, az olvasási 
technika és az olvasási sebesség 
fejlesztése számítógépes 
programmal 

Az egyéni, a páros és a 
csoportos tanulás 
megszervezése.  
Gyakorlás. 
Elméleti és írásbeli feladatok 
összehangolása, alkalmazása 

9./3 

A könyvtár- dokumentum 
ismeret és internet-használat a 
hatékony tanulás segítésére. A 
könyvtár- és korszerű 
információs (tudás) központ 
használat alapjai. 

Tájékozódó-képesség. 
Digitális és informatikai 
kompetencia 

A kollégium könyvtárának 
megismertetése. 
Szakkönyvek, 
dokumentumok, és egyéb 
ismerethordozók szerepe az 
ismeretszerzésben 
Könyvtári informatika 

Tájékoztatás, 
információhordozó- és könyv-
keresési gyakorlatok, 
Gyakorlatok a 
könyvtárhasználatban, önálló 
egyéni munkák kidolgozása. 

9./4 

Tanulási részképességek 
fejlesztése 
Figyelem, beállítódás 
koncentrált munkára 

Természettudományos 
kompetencia 
Anyanyelvi kommunikáció 

Figyelem, beállítódás 
koncentrált munkára. 
Spontán és szándékos figyelem. 
A kollégiumi tanulás jellemzői. 
Különböző tanulási módszerek 
a kollégiumban. Segítő tanulás. 
Az eredményes tanulás. 
Tanulás a közösségben. 

Figyelemvizsgálatok, és 
eredményeinek megvitatása, 
szövegmondási gyakorlatok, 
koncentrációs játékok.  
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10./1 

Tanulási önismeret. 
„Hol tartok? Erősségeim, 
gyengeségeim?” 
A tanulás motiváltságának 
felmérése, alakítása 

Tanulás hatékonysága 
Anyanyelvi kommunikáció 
Motiváltság 
Szociális kompetencia 

Az elmúlt év tanulásmódszertani 
tapasztalatainak áttekintése, 
önértékelés 

Előzetes felmérés és annak 
önértékelése. 
Tanulásdiagnosztikai kérdőívek 
(önvizsgálat) 
Szóbeli önértékelés 
csoportokban, beszélgetés, 
közös elemzés Motivációs 
gyakorlatok 

10./2 

Tantárgyak fontossági sorrendje 
a tanuló számára. A felkészülés 
módszerei az iskolai feladatok 
teljesítésére. Különböző témák 
feldolgozása egyes könyvtári 
segédeszközök és 
dokumentumok segítségével. 

Kezdeményezőképesség és 
Vállalkozási kompetencia 
Szociális kompetencia 

A tantárgyak jellege: 
hasonlóságok, különbözőségek, 
sajátosságok. 
Tantárgyi szimpátiák, antipátiák 
és ezek eredete. 

Tanulási problémák gyűjtése, 
elemzése, csoportosítása, 
megvitatása 
Önfejlesztési tervek. Kölcsönös 
konzultáció 
Könyvtárhasználat 

10./3  

Tanulási részképességek és 
fejlesztési lehetőségeinek a 
ismertetése 
Figyelem, beállítódás a 
koncentrált munkára 

Anyanyelvi kommunikáció 
Esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség 
Szociális kompetencia 

Emlékezetfejlesztés 
koncentráció, ismétlés, gyakorlás 
kreatív írás 
Hangos, kifejező olvasás 

Tanulói kiselőadások, a 
szereplési helyzet gyakorlása. 
Tanulói kiselőadások; 
figyelemvizsgálatok, s 
eredményeinek megvitatása. 
szövegmondási gyakorlatok, 
Koncentrációs játékok. 
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11./1 

Tanulási önismeret 
Mennyit jutottunk előre egy év 
alatt?  
A gondolkodás fejlesztése. 
Tanulás és gondolkodás.  
A gondolkodás tanulása. 
Eltérő gondolkodási utak. 

Természettudományos 
kompetencia 
Anyanyelvi kompetencia 
Szociális kompetencia 

Az emberi gondolkodás 
sajátosságai. Problématudat. 
Kérdezési technikák. 
A problémamegoldó gondolkodás 
fázisai és technikái. 
Gondolkodási szokások, 
legfontosabb irányai. Alkotó 
gondolkodás 

Fogalmak meghatározása, 
definícióalkotás, 
Tanulói kiselőadások, 
problémamegoldó, 
fogalomalkotó és a kreatív 
gondolkodást segítő 
gyakorlatok. 
Gondolkodási játékok. 

11./2 

Információhordozók és 
dokumentumfajták felhasználása 
a gyakorlatban. A különböző 
dokumentumfajták szerepe a 
szaktárgyi ismeretszerzésben, 
valamint a köznapi élet egyéb 
területein. Más nagyobb 
könyvtárak meglátogatása, 
ismerkedés a könyvtári 
rendszerrel. 

Természettudományos 
kompetencia 
Anyanyelvi kompetencia 
Szociális kompetencia 

Tankönyv, szakkönyv, 
sajtótermékek, audiovizuális 
dokumentumok, digitális 
adathordozók, Internet stb. 

Az információfeldolgozás 
fázisainak (anyaggyűjtés, 
rendszerezés, értékelés, közlés) 
technikáinak (irodalomjegyzék, 
jegyzetelés, cédulázás, vázlat) 
módszereinek és etikai 
szabályainak elsajátítása a 
gyakorlat segítségével 
Tanulói kiselőadás, beszélgetés 
Prezentáció készítése 
Könyvtárlátogatás 

11./3 

Kommunikációs zavarok és 
leküzdésük a személyközi 
kapcsolatokban, és csoportközi 
életben  
Kommunikációs zavarok 
keletkezése és feloldása 

Anyanyelvi kommunikáció 
Szociális és állampolgári 
kompetencia 

Kommunikációs zavarok 
megjelenési formái, 
típusai. 
Kommunikációs zavarok 
keletkezésének háttere. 
Kódolási és dekódolási 
nehézségek a kommunikáció 
során 
Metakommunikáció. 

Előadás, 
Tanulói előadások, 
Szituációs gyakorlatok, 
Vita 
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12./1 

Tanulási önismeret Mennyit 
jutottunk előre egy év alatt? 
Az elmúlt év tanulás 
módszertani tapasztalatainak 
áttekintése, önértékelés 
Felkészülés az érettségire, 
felvételi vizsgákra – a 
könyvtár adta lehetőségek: 
könyvek, érettségire, 
felvételire felkészítő 
használata. Általános elvek 

Anyanyelvi kommunikáció 
Szociális és állampolgári 
kompetencia 

A szakmai és érettségi vizsgák főbb 
szabályai, követelményei, a szakmai 
vizsgákra, az érettségire való 
felkészülés módszerei.  
A felsőoktatási felvételi eljárás 
szabályai, követelményei, a 
felkészülés módszerei. 
Önéletrajz. Testi-lelki egyensúly, 
a lámpaláz leküzdése; 
időbeosztás; egyéni elmélyülés, 
témavázlat, 

A követelmények 

megismerése, a módszerek 

(tételvázlat, tételkifejtés, teszt- 

és esszéfeladatok, szóbeli 

feleletek stb.) gyakorlása 

valóság közeli szituációkban 

Önéletrajz írása 

továbbtanulás, munkavállalás 

esetére. 

Könyvtárhasználat 

 

13./1 

Az elmúlt év tanulás 
módszertani tapasztalatainak 
áttekintése, önértékelés 
Képességgondozás: Életrajzi 
kisesszé készítés, mint komplex 
képességfejlesztő tevékenység 
Szakvizsga, képesítő vizsga 

Anyanyelvi kommunikáció 
Szociális és állampolgári 
kompetencia 

Alanyválasztás, elővázlat 
készítése, anyaggyűjtés, 
rendszerezés, szerkesztés, 
megírás, felkészülés az 
előadásra. 

Tanulói (egyéni, páros vagy 
kiscsoportos) projektmunka 
Önéletrajz  írása 
továbbtanulás, munkavállalás 
esetére 
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ÉNKÉP, ÖNISMERET, PÁLYAORIENTÁCIÓ 

A témakör foglalkozásain a kollégistákat a reális önismeretre, az emberi kapcsolatokat segítő és akadályozó tényezőkre, az erkölcsös magatartás 
felvállalására, a választási lehetőségek mérlegelésére, a reális pályaválasztásra, a pályaválasztási dokumentumok használatára, az életen át tartó 
tanulásra kell felkészíteni. 
Az ember társas lény. A kollégiumi foglalkozások, rendezvények fontos feladata, hogy olyan kompetenciákat sajátíttasson el a tanulókkal, amelyek 
segítik a társadalomba való beilleszkedésüket. A kollégiumi közeg, a csoport alkalmas arra, hogy az önismeret és az egyéni fejlesztés mellett a 
közösségi értékeket is megismertesse. Ezek a tanulók társadalmi beilleszkedéséhez és erkölcsiségének fejlődéséhez járulnak hozzá. 
A pályaorientáció a felnőtt lét szerepeire készít fel. Célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. A foglalkozások tudatosítják 
a tanulókban saját pályaválasztási lehetőségeit. Megtanulnak tájékozódni a pályaválasztás dokumentumaiban, megértik a munkahelyi feladatokat és 
elvárásokat, tudatosodik, hogy életük során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. 
Fontos szerepe van a foglalkozásoknak az egész életen át tartó tanulás megalapozásában, a kulcskompetenciák erősítésében, hisz a közösségi 
együttélés szabályai, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés a sikeres társadalmi beilleszkedés nélkülözhetetlen elemei. 
Az értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók személyiségébe és válnak magatartásirányító tényezővé, ha a tanulók maguk is 
részesei az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményét, és megismerik az elsajátított tudás, készség működését, 
felhasználhatóságát. Mindezek eléréséhez a foglalkozásokra a kooperatív tanulásszervezés, a tanulóközpontú tevékenység a jellemző, ami elsősorban 
a szociális, kommunikációs és állampolgári kompetenciát fejleszti. 
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Évfolyam 
/ óra 

 

Téma 
 

 

Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

 

Tartalmak 
 

 

Módszerek 
(tevékenységek) 

9./1 Ki vagyok én? 

Önismeret, önbizalom erősítése 
Kommunikációs készség 
Pozitív énkép kialakítása 
Önállóság, autonómia 
Önszabályozás: sikerkezelés, 
kudarctűrés, kitartás 

Személyiségjellemzők 
Személyiségprofil,  
Ismerd meg önmagad! 
Milyen vagyok? 
Milyennek látnak mások? 
Milyen szeretnék lenni? 

Szerepjátékok 
Kérdőívek 
Teszt 
Irányított beszélgetés 
Vita 
Önmagunk és társunk rajzolása 
rajzos kép összevetése 

9./2 Ki vagyok én? 

Testtudatosítás 
Mozgásos önkifejezés fejlesztése 
A testkép és a környezet 
összhangja 
Önelfogadás 

Megjelenés  
Így nézel ki 
Az első benyomás (nonverbális 
jelek, öltözet, haj, ékszerek stb) 
Test és lélek összefüggése 
Egyéniség és a divat 
 
 

Rajzok önmagunkról és 
társainkról 
Testi önismeret fejlesztő 
gyakorlatok 
Szerepjáték, 
Szituációs játék, 

9./3 Az egyén és a társadalom 

Kommunikációs készség 
fejlesztése 
Empátia 
Felelősségvállalás 
Tolerancia 
Szabályalkotás, szabálykövetés 
Együttműködés 
Döntésképesség 

Az emberi megnyilvánulások 
értelmezése és elemzése: 
Viselkedés társas környezetben 
Társmegismerés: 
együttműködés, bizalom, 
tolerancia, empátia, 
segítségnyújtás; konfliktus, 
féltékenység, közöny, hálátlanság 
Értékek, értékrendek, erkölcsi 
tulajdonságok: szabadság, 
felelősség, szabály, 
véleménynyilvánítás, norma, 
erkölcs, törvény, lelkiismeret, 
döntés 

Irányított beszélgetés 
Vita 
Többen ugyanarról 
Szerepjáték 
Közös szövegfeldolgozás 
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10./1 Ki vagyok én? 

Pozitív magatartási és viselkedési 
szokások kialakítása 
Együttműködés fejlesztése 
Értékrend megismerése és 
formálása 
Döntésképesség fejlesztése 

Magatartás, 
viselkedés. 
Az értékeink 
Az énkép és a viselkedés 
A társak viselkedésének 
bemutatása, visszajelzés 
lehetősége 

Szituációs játékok 
Kérdőív 
Beszélgetés, vita 
Csoportos játékok 

10./2 Az egyén és a társadalom 

Konfliktuskezelés 
Együttműködés 
Tolerancia 
Kritikai gondolkodás fejlesztése 
Empátia fejlesztése 
Előítéletek csökkentése 

Egymás mellett élő erkölcsi 
felfogások 
Idősek és fiatalok. – Generációs 
ellentétek. 
A konfliktus. A 
konfliktusmegoldás 
Szubkultúrák, előítélet, másság 

Vita 
Kagylómódszer 
Csoportmunka: közös 
szövegfeldolgozás 
Szerepjáték Páros interjú 
kutatómunka 

10./3 Pályaorientáció 

Önismeret fejlesztése 
Kreativitás 
Rugalmasság 
Kommunikációs készség fejlesztés 

Az eredményes pályaválasztás 
pszichés összetevőinek feltárása 
(motiváció, érdeklődés, 
képességek, környezet) 
Fizikai, szellemi 
teljesítőképesség 
(teljesítményszint), képességek, 
adottságok feltárása, 
tudatosítása 

Számítógépes kompetencia teszt 
kitöltése, tapasztalatok 
megbeszélése 
Gondolattérkép 
Motivációt, érdeklődést felmérő 
tesztek 
Húsz tevékenység, amit 
szeretnék csinálni 
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11./1 Ki vagyok én? 

Önkifejezés fejlesztése 
Kommunikáció fejlesztése 
Felelősségvállalás 
Empátia fejlesztése 
Együttműködés fejlesztése 

Kapcsolatok, család 
Az emberi kapcsolatok 
jellemzői, szerepe az ember 
életében 
Identitás és család 
Az én családom 

Család bemutatása 
Családi identitás, szerepek 
ismertetése 
Irányított beszélgetés 
Teszt 
Vita 
Játékos családi bemutatkozás 
Kutatás 

11./2 Ki vagyok én? 

Önállóság, autonómia 
Együttműködési készség 

fejlesztése 
Empátia fejlesztése 

Hiteles kommunikáció fejlesztése 
Problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése 

Érzelmi kapcsolatok 
Szeretet, barátság, szerelem 
Szerelem és párválasztás 
Szexualitás jelentősége és 
veszélyei 
A társkapcsolatok változásai 

Kötetlen beszélgetés 
Rubinféle szeretet és szerelem 
skála tételei 
Játékok 
Teszt, videofilm, 
Szerepjáték 
Vita 

11./3 Pályaorientáció 

Hatékony, önálló tanulás 
Kommunikációs készség 
fejlesztése 
Digitális kompetencia fejlesztése 
Önismeret 

Tájékozódás a pályaválasztás, 
pályaismeret 
dokumentumaiban, 
ismeretforrásaiban. 

Előzetes felkészülés ajánlása a 
témából 
Rendezvény 
„Mesterségem címere” 
pályaismereti kvíz Meghívott 
pályaválasztási szakértő 
Pályaismereti TOTÓ 
Kérdőívek 

11./4 Pályaorientáció 

Kritikai gondolkodás fejlesztése 
Információkezelés 
Digitális kompetencia 

Eligazodás a pályaválasztási 
alapfogalmakban (felsőoktatás, 
szakképzés, Bolognai rendszer, 
OKJ) 

Internetes kutatómunka 
Csoportos szövegfeldolgozás 

 



  

 

 11 

 

12./1 Az egyén és a társadalom 

Felelősségvállalás 
Információkezelés 
Kritikai gondolkodás 
Nyitottság 
Véleményalkotás 

Erkölcsi normák változása a 
történelem folyamán 
Választott kor erkölcsi 
normáinak bemutatása 

Könyvtári vagy internetes 
gyűjtőmunka 
Vita 
Csoportok közti mozaik 

12./2 Az egyén és a társadalom 

Döntési képesség fejlesztése, 
előítéletek csökkentése, 
felelősségtudat, nyitottság, másság 
elfogadása, rugalmasság 

Választott kor erkölcsi 
normáinak bemutatása 
„A tékozló fiú” története 

Szituációs játék 
Erkölcsi dilemma 
Vita 
Szerepjáték 

12./3 Pályaorientáció 

Hatékony, önálló tanulás 
Kommunikációs készségfejlesztés 
Önismeret, önbizalom fejlesztése 
Digitális kompetencia fejlesztése 

Az álláskeresés folyamata és 
technikái: Állásinterjú, 
Önéletrajz, Motivációs levél 
A munkavállaló jogai, 
kötelességei. 

Álláskeresési lehetőségek 
(Internet, újsághirdetés) 
Álláshirdetések készítése 
Önéletrajzok készítése 
Teszt a fiatal munkavállalók 
munkajogi védelmére 
vonatkozóan 
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13./1 Az egyén és a társadalom 

Együttműködés 
Konfliktuskezelés 
Önszabályozás képessége, 
felelősségvállalás 

Egyén a kollégiumi 
közösségben 
Egyén a demokráciában 

Teszt 
Csoportos szerepjáték 

13./2 Pályaorientáció 

Önismeret fejlesztés 
Hatékony, önálló tanulás. 
Kommunikációs készség 
Digitális kompetencia 
Információkezelés 
Problémamegoldó gondolkodás 
Kreativitás 
Vállalkozói szemlélet fejlesztése 

Hivatás, hivatástudat. 
Felkészülés az esetleges 
pályakorrekcióra. 
Továbbképzések, átképzések. 
Külföldi munkavállalás. 

Internetes kutatómunka 
Pályaalkalmasságot mérő teszt 
Önvizsgálat – csoportos 
beszélgetés a következő 
témákról: Megfelelő pályát 
választottam? Nekem való? 
Találok vele munkát? 
Vita az életcélokról 

 

14./1 Az egyén és a társadalom 

Kritikai gondolkodás fejlesztése 
Konfliktuskezelés 
Együttműködés 
Véleményalkotás, vitakészség 
fejlesztése 

Társadalmi értékválság, 
anómia-elméletek 
Munkahely és konfliktus 
Az egyén beilleszkedése a 
társadalomban 

Internetes kutatómunka 
Szituációs játékok 
Esettanulmányok 

14./2 Pályaorientáció 

Hatékony, önálló tanulás 
Kommunikáció 
Információkezelés 
Digitális kompetencia 

Az életen át tartó tanulás 
fogalma, fontosságának 
felismerése 

Gyűjtőmunka az Interneten. 
Kiselőadás vagy irányított 
beszélgetés vagy kötetlen 
tapasztalatcsere. 
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EURÓPAI AZONOSSÁGTUDAT. EGYETEMES KULTÚRA 

Magyarország EU-s integrációja új dimenziókat nyitott hazánk történelmében. Az Európai Unió támogatásával hatalmas fejlesztések valósultak, 
valósulnak meg, a „nyugati világhoz” való felzárkózásnak soha nem látott távlatai nyíltak meg számunkra. Az új lehetőségek azonban nemcsak 
nemzeti szinten adottak, hanem az egyének számára is. Az eszmék, a kultúra szabad áramlása biztosítja az európai hagyományok megismerését, a 
személyek korlátlan mozgása pedig e megismerés közvetlen lehetőségét is megnyitja. A más EU-s országokban történő tanulás és munkavállalás az 
egyéni mobilitás záloga. 
Tanulóinkat ezeknek a lehetőségeknek a jobb megismerésére ösztönözzük. A szerzett ismereteik alapján igyekszünk őket a középiskolai lét utáni 
gyakorlatban történő alkalmazásra felkészíteni, és kialakítani bennük e képességek tudatos alkalmazási szándékának attitűdjét is.A témakör különböző 
módszerekkel történő feldolgozása során a kollégisták közvetetten megtapasztalhatják, mit jelent magyarnak lenni, mint európai, és európaiként 
magyarnak lenni. A tanulókat magyarságtudatuk megőrzésével kívánjuk európai polgárokká nevelni. Kiemelt célunk az európai azonosságtudat 
erősítése. Ehhez elengedhetetlen, hogy a tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéből, alkotmányáról, 
intézményrendszeréről, az uniós politikai rendszerről. De fontosnak tartjuk azt is, hogy európai identitásuk megerősödésével legyenek nyitottak és 
elfogadók az Európán kívüli kultúrák, a másság iránt is. 
Ugyancsak fontos célként tételezzük, hogy tanulóink ismerjék hazánknak az Európai Unióban betöltött szerepét, politikai, gazdasági szerepvállalását, 
lehetőségeit. Az egyéni mobilitás elősegítése érdekében segítséget adunk a külföldi tanulmányok és munkavállalás lehetőségek közti eligazodáshoz, az 
ehhez társítható eszközök alkalmazásához. Az egyetemes műveltség és kultúra területén, kiemelt feladatként kezeljük, hogy diákjaink találkozzanak 
az autonóm és alkalmazott művészeti ágak értékeinek megismertetésével, az alkotó folyamat feltárásával, az érzelmi nevelés és esztétikai érzék 
fejlesztésével, a környezetesztétikai szemléletformálással. Azzal, hogy cselekvésen keresztül, alkotó részvétellel közreműködnek a művészeti értékek 
létrehozásában, befogadásában, ezáltal az önkifejezés lehetőségének segítése valósulhat meg, valamint fejlesztjük önálló véleményalkotásukat. 
A művészetre neveléssel azt kívánjuk elérni, hogy a kollégisták személyes élményként találkozzanak esztétikai értékekkel, legyenek képesek átélni a 
műalkotások által közvetített érzelmeket, gondolatokat. Formálódjon ízlésviláguk, tárgyi és környezeti kultúrájuk. Nagy hangsúllyal közvetítjük 
városaink művészeti eseményeit, rendezvényeit, a legszínvonalasabb alkotásokat. Szervezett formában segítjük a város által nyújtott kiemelkedő 
kulturális események befogadását. Ezek mellett lehetővé tesszük kollégistáink számára saját művészeti alkotások létrehozását és bemutatását is. 
Hagyományteremtő rendezvényekkel, saját médiatermékekkel is elősegítjük, hogy tanulóink nyitottá váljanak a különféle kifejezésmódokra. 
Közreműködünk a népművészet megismertetésében, fórumokat teremtünk kortárs alkotókkal való találkozásra. 
Az információs és kommunikációs kultúra a megismerést, az eligazodást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést szolgáló információk 
megértését, értékelését, szelektált felhasználását jelenti. E területen kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a 
megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási képességekre, amelyek a kommunikációs kultúra szerves részét képezik. E feladatkörhöz tartozik az 
anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen-nyelvű ill. a különböző kultúrák közötti információcsere. Különös gondot kell fordítanunk 
a kritikai gondolkodás fejlesztésére, a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését, szelektálását és megválaszolását illetően. 
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Évfolyam 
/ óra 

Téma 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
Módszerek 

(tevékenységek) 

9./1 Az alkotás öröme 

Önálló alkotáslétrehozásának 
igénye, a kritikai gondolkodás 
fejlesztése. (esztétikai– művészeti 
tudatosság, kifejezőkészség) 

Az önálló alkotó munka öröme. 
Mi számít műalkotásnak?  
Az alkotások értéke, 
értékessége?  
Helyi – és kortárs 
alkotócsoportok működése és 
működtetése; szervezeti formái, 
lehetőségei. 

Fénykép/montázskészítése pl. 
egy híres festő/fotós munkáiból. 
Rövid szócikkek/lexikoncikkek 
alapján készített kérdőív 
megoldása, megbeszélése. 

9./2 
Mindennapok művészete 
Az alkotás öröme 

A bennünket körülvevő tárgyi - és 
élővilág múltjának, jelenének, és 
jövőjének értelmezése a 
művészetek tükrében. (szociális és 
állampolgári kompetencia, 
anyanyelvi kommunikáció, idegen-
nyelvi kommunikáció, és a digitális 
kompetencia fejlesztése). 

Az ember és a világ. 
A közvetett és közvetlen 
környezeti világ számunkra 
fontos metszetei. 
Az emberiség jövőjének 
lehetőségei, múltjának tanúságai; 
azok művészeti lenyomata. 

Saját alkotások létrehozása; 
„Üzenet a jövőnek” Beszélgetés: 
kit tekinthetünk „művelt 
ember”-nek? 
Befejezetlen mondatok 
használata… 

9./3 

Európaiság 
Az Európai Unió működése, 
alkotmánya, a működés főbb 
szabályai 

Internetes források keresése és 
értékelése 

Az EU rövid története – a 
magyar csatlakozási folyamat 
Adatok az EU tagországairól 
Lisszaboni Szerződés Az EU 
intézményei EP választások  

Az Európai Unióról szóló 
kiadványokban szereplő 
információk egyéni és 
kiscsoportos feldolgozása. 
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10./1 Mindennapok művészete 

Ismeretek rendszerezése, az önálló 
kutatás, és az új megismerése 
interaktív és kooperatív 
módszerekkel. (hatékony, önálló 
tanulás; anyanyelvi kommunikáció; 
esztétikai művészeti tudatosság, 
kifejezőkészség fejlesztése) 

A kommunikáció és a művészi 
kommunikáció hasonlóságai 
illetve különbségei 
Különféle művészeti ágak 
„beszédmódjának” 
összehasonlítása, azok hatása a 
befogadóra.  

Helyzetgyakorlat  
Szituációs játékok  
Irányított zenehallgatás  
Közös képelemzés 

10./2 
Európaiság 
Egyetemes műveltség. 

Nyitottság a szűkebb környezet 
megismerésére Az elődök által 
létrehozott értékek tisztelete 
Az átmeneti otthont (kollégium) 
adó közeg megbecsülése (szociális 
és állampolgári kompetencia, 
hatékony, önálló tanulás, 
anyanyelvi kommunikáció, 
esztétikai-művészeti tudatosság, 
kifejezőkészség fejlesztése). 

Településünk, mint európai 
város. 
A világörökség részeit képező 
magyarországi építmények, 
alkotások megismerése.. 

Beszélgetés: Mit jelent számodra 
az, hogy magyar/európai ember 
vagy?  
Lakóhelyre jellemző 
népszokások, hiedelmek – 
önálló kutatás. 
Vita a „világpolgár”kategóriáról 

10./3 

Európaiság 
Magyarország az Európai 
Unióban betöltött szerepe, 
lehetőségei, a csatlakozás hatásai 
és a tagsággal összefüggő 
lehetséges kihívások 
A csatlakozás hatásai az egyén 
szempontjából 

Internetes források keresése és 
értékelése, EU állampolgári 
identitás erősítése  

Uniós politikák 
Magyarország politikai, 
gazdasági és kulturális szerepe az 
EU-ban 
A „soros elnökség” Az Európai 
Bizottság magyar képviselete 

Európa Nap (május 9.) 
szervezése 
Vetítések, beszélgetés meghívott 
EU szakértőkkel,  
vetélkedő, stb. 
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11./1 Mindennapok művészete 

A társadalomban, a közvetlen 
környezetünkben és a bennünk 
működő sztereotípiák, előítéletek 
feltérképezése 

Előítélet, sztereotípiák, tetszés. 
Divatok és hóbortok. 
Kamaszkori trendek, valós és 
vélt hovatartozás: helyem és 
szerepem a világban. 

Moderált beszélgetés, konkrét 
trendek megismerése, felidézése 
kapcsán. 
Vita, egy látott filmrészlet 
alapján 

11./2 Mindennapok művészete 

A harmóniára valótörekvés 
szándékának kialakítása, a 
diszharmónia okának és céljának 
felismerése 

Harmónia és diszharmónia 
megkeresése a művészeti 
alkotásokban és a valós világban. 

Önálló kutatás: mely művészeti 
ágakban a legjellemzőbb/vagy 
legkevésbé jellemző. 

 

12./1 
Egyetemes műveltség 
A globalizáció 

Világjelenségek megértése, előnyei 
és hátrányai, mindennapjainkra 
gyakorolt közvetett és közvetlen 
hatásainak értékelése 

A globalizáció, mint probléma 
(érvek – és ellenérvek, 
Civilizációk „összecsapása”; 
gyarmatosítás és kultúra 
megsemmisítés, a kultúra 
„exportja”.)  

Forrásfeldolgozás, 
Filmvetítés, 
Vita 

12./2 
Mindennapok művészete 
Egyetemes műveltség 

A sokszínű kultúraelfogadása, az 
eltérő kultúrából adódó 
különbségek megértése és 
tolerálása 

Együttélés a 
multikulturalizmussal (a multi 
kultúra fogalma, a sokféleség 
előnyei és tolerálásának 
nehézségei) 

Külföldi diákok meghívása, 
Beszélgetés népzenészekkel, 
Táncház. 

12./3 
Európaiság 
Lehetőségek és kihívások az 
életpálya alakításában. 

Internetes források keresése és 
értékelése (digitális kompetencia), 
vitakultúra és empátia fejlesztése  

LLL (élethosszig tartótanulás) 
Tanulási lehetőségek az EU-ban 

Beszélgetés a csoporton belül a 
nevelőtanár moderálásával; 
Információkeresés az Interneten 
(Megjegyzés: a tanév elejére 
célszerű időzíteni, lehetőleg 
tömbösítve) 
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13./1 
A műveltségértéke 

A gondolatok közlése 

A tapasztalatbeli eltérések okai, 

következményei, azok kezelése, 

a felmerülő konfliktusok 

kezelésének technikái.  

Generációs problémák; 

fiatalok és idősebbek: diákok 

és szüleik vagy tanáraik 

generációs eredetű 

konfliktusai, 

Egy megajánlott konkrét 

helyzet, probléma 

feldolgozása; Egy rövid 

párbeszéd felolvasása; 

Forrásfeldolgozás. 

13./2 
Európaiság 

Egyetemes műveltség 

A komplexgondolkodás 

fejlesztése, a távolabbi 

kapcsolódások, kapcsolatok 

összefüggéseinek 

megtalálása. (hatékony, 

önálló tanulás, digitális, 

Jelentősebb civilizációk 
kulturális hatása az egyetemes 

műveltség alakulására. 
Világsors jóslatok. Történelmi 
civilizációk (pl.: ókori 

görögök, kínai birodalom) 
hatása napjaink kultúrájára. 

Szöveg – és filmelemzés, 

Forráselemzés, 

Önálló kutatómunka 

Vita 

13./3-4-5 

Európaiság 

Külföldi kapcsolatfelvétel 

Idegennyelv-tanulás 

Információk keresése 
 és értékelése az Interneten  

Munkavállalás az EU-ban Információkeresés- és 
értékelés az Interneten  
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14./1 
Egyetemes műveltség 

Európaiság 

A „másképp 

gondolkodás”elfogadása 

Az ideológiák szerepének 

megértése  

A vallások mindennapi 

életünkre is ható alapvető 

tanainak megismerése, a 

különbözőségek okainak 

megértése  

A vallás, mint kulturális 

jelenség. A zsidó-keresztény 

kultúrkör európai 

dominanciája. Különböző 

vallások megjelenésének okai 

és következményei 

„vallásidegen” környezetben 

Ateizmus. 

Szakértő meghívása, 

Diákok személyes 

tapasztalatai, 

Vélemények ütköztetése, 

Tanári előadás 

Önálló kutatás 

14./2 
Egyetemes műveltség 
Mindennapok művészete 

Alternatív konfliktuskezelő 
technikák  

A humor szerepe a kultúrában 
A fölény kifejezése, 

szelepfunkció, konfliktusoldás 
lehetőségei a humor 
eszközeivel. 

A diákok személyes élményei, 
A humor különböző műfaji 

megnyilvánulásai 
kiselőadás 

14./3 Egyetemes műveltség 

Hatékony, önállótanulás, a 

komplexitás kezelésére való 
képesség fejlesztése. 

Az értékek átértékelése, 

átértékelődése. 
A tudósok felelőssége a 
történelem alakulásában Az 

egyén feladatvállalása, helye a 
társadalomban: egyéni célok – 
társadalmi funkciók. 

Tanári bevezető előadás, 

Filmvetítés, 
Szakértő meghívása, 
Vita 

14./4 Egyetemes műveltség 

Hatékony, önállótanulás, a 
komplexitás kezelésére való 

képesség, és a szociális 
kompetencia fejlesztése. 

A játék egyetemes jellege. 
Játékelméletek, alapfogalmak 

A játék és a valóság viszonya. 
A virtuális játék lehetőségei 
és veszélyei. Társasjátékok.  

A játékok fogalmi 
csoportosítása, játéktípusok, 

Helyzetek és lehetőségek 
közös elemzése, értelmezése 
Saját társasjáték megalkotása 

14/5 

Európaiság 

Külföldi kapcsolatfelvétel 
Idegennyelv-tanulás 

Internetes források keresése és 

értékelése  

Aktuális témák feldolgozása a 

Tv műsorai alapján 
Javasolt témakör: „Fiatal 
Európa” 

Kiscsoportos beszélgetés az 

egyéni információszerzést 
követően 
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KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, a 
technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete. 
Ezeknek az ismereteknek a birtokában az egyén megérti a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és 
a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel, kultúrával stb. 
kapcsolatosan). 
A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a 
hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések 
megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, 
valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és 
technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és 
globális vonatkozásokban egyaránt. A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti érdeklődést, 
valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja. Különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, 
családunkra, közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A természettudományos kompetencia készséget és képességet 
jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben. Magyarázatokat 
adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket az ember és a rajta kívüli természeti világ közti kölcsönhatásban lejátszódó 
folyamatokkal kapcsolatban. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a 
fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 
A kollégiumban folyó környezeti nevelés célja, hogy felkészítsen a fenntartható fejlődés fontosságának a felismerésére, a környezettel kapcsolatos 
harmonikus életvezetésre. Bemutatja a kollégium, a természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumát, az ember és környezete harmonikus 
kapcsolatának lehetőségeit, és törekszik arra, hogy mindezt örömforrásként élhessék át a diákok. A kollégistákat képessé kell tenni a környezetet 
terhelő tevékenységek felismerésére, ezek csökkentésére, a környezeti problémák és konfliktusok kezelésére, lehetőség szerintimegoldására. Ehhez 

ökológiai alapokon nyugvó, tényszerű és alkalmazható ismeretekre van szükség. Ösztönözni kell a kollégistákat a környezet védelmére, arra, hogy 
tartózkodjanak környezetük káros terhelésétől, utasítsák el mindazt, ami környezetünk állapotát rontja. Egyértelművé kell tenni, hogy környezetünk 
használata életvezetésünk meghatározó része, a környezetünkkel való kapcsolatunk jelentősen befolyásolja közérzetünket, életünk kilátásait, 
minőségét. Törekedni kell a kollégista pozitív jövőképének kialakítására. A kollégium elősegíti a tanulók környezettudatos (környezetért felelős) 
szemléletének, magatartásának kialakulását, melyet a környezettel való harmonikus együttélés megteremtésére való törekvés jellemez, elősegítve ezzel 
az élő természet fennmaradását, és a fenntartható fejlődést. 
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Évfolyam 
/ óra 

Téma 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
Módszerek 

(tevékenységek) 

9./1 Környezetünk állapota 

Az emberi tevékenységek 
természetre gyakorolt hatásainak 
felismertetése. 

A környezetvédelem jelentősége 
napjainkban,a környezetvédelem 
területei. 
A környezeti ártalmak. 
Védekezési módszerek: aktív, 
passzív védelem. 
A modernizáció társadalmi–
gazdasági folyamatainak hatása a 
környezetünkre, lokális, 
regionális és globális szinten. 

Előadás, blokkséma bemutatása, 
könyvtár használat. 
Kiselőadás, internet használat. 
Előadás, gyakorlati példa. 

9./2 Közös felelősségünk 

A biztonság és fenntarthatóság 
tiszteletének kialakítása. 

Ökológiai alapismeretek: 
környezeti tényezők 
változásainak hatása az 
élővilágra. 
Természeti értékeink és azok 
megóvása: nemzeti parkok, 
tájvédelmi körzetek és 
természetvédelmi területek. 

Előadás, 
Irányított beszélgetés, 
Kirándulás szervezése 
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10./1 Közös felelősségünk 

Tudatosítani kell a tanulókkal az 
átgondolt vásárlás fontosságát, a 
családon belüli hulladék termelés 
minimalizálását, a keletkező 
hulladékot pedig a legnagyobb 
mértékben az újrahasznosítás 
útjára kell terelni. 

A hulladék fogalma 
A hulladékok osztályozása 
halmazállapot szerint 
A hulladékok keletkezésének 
csökkentése, megelőzése: 
szelektív gyűjtés, 
visszaváltható csomagolás. 
A hulladékok lehetséges útjai 
a gyártástól az 
ártalmatlanításig. 
A szilárd és folyékony 
hulladék kezelése. 

Fali táblák kiegészítendő 
ábrákkal. 
Látogatás a városi szelektív 
hulladékkezelőbe, vagy a 
lakossági hulladékudvarba. 

10./2 Környezetünk állapota 

Lakókörnyezetünk természeti 
értékeinek megismerése. 

A település környékének 
különleges természeti 
értékeiből fölkészült tanulók 
beszámolnak a gyűjtésük 
eredményéről 
A természetvédelem feladatai, 
szervezeti egységei. 
A Duna-Dráva Nemzeti Park 
területi egységei, különleges 
természeti értékei 

A számítógép-teremben a 
nemzeti parknak és a hozzá 
kapcsolódó honlapoknak a 
tanulmányozása 
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11./1 Környezetünk állapota 

Érzékennyé válás a 
globális problémákra. 
Az egyén felelősségének 
felismerése. 

A légkör globális problémái 
Globális vízproblémák, 
vízszennyezés. 
Az erdőirtás, mint globális 
probléma. 
Az emberiség energiagondjai, 
lehetséges megoldások. 
A hulladék, mint globális 
probléma. 
A kemizáció és a 
mezőgazdaság. 
A népességrobbanás és az 
urbanizáció. 
A fenntartható fejlődés 
kérdőjelei 
.A globális gondolkodás a földi 
környezetről. 

Téma felvezetése frontális 
előadás keretében. 
A tartalmi részek részletes 
kidolgozása a foglalkozás előtt, 
kiscsoportokban 
Kiselőadások, majd az 
elhangzottak összegzése. 

11./2 Közös felelősségünk 

A káros anyag kibocsátás, valamint 
a háztartásban használt veszélyes 
anyagok környezetre gyakorolt 
hatásainak felismerése. 
A termékek életútjának nyomon 
követésén keresztül a veszélyes 
hulladékkezelés fontosságának 
felismerése. 

Ipari, mezőgazdasági és 
kommunális káros anyag 
kibocsátás. 
Háztartási veszélyes hulladékok 
(akkumulátorok, elemek, 
vegyszerek, gyógyszerek, 
festékek, zsírok- olajok) 
kezelése. 

Téma felvezetése frontális 
előadás keretében: filmvetítés egy 
veszélyes hulladék feldolgozó 
üzemről, a látottak megbeszélése 
és a témához kapcsolódó 
gyakorlati feladat elvégzése 
kiscsoportos formában. 
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12./1 Közös felelősségünk 

Személyes kompetencia: 
figyelem, kommunikáció, 
együttműködés, 
felelősségvállalás. 
Kognitív kompetencia: 
információkezelés, érvelés, több 
szempontú megközelítés, 
lényegkiemelés, kritikai 
gondolkodás, mérlegelés. 
Szociális kompetencia: 
tájékozottság iránti igény, 
tudatosság, szervezőkészség. 

Azé a felelősség, aki dönt? 
Tudatosítani kell, hogy 
mindenkinek a maga 
közösségében kell megtennie 
az első lépéseket, vállalni 
döntése következményeit. 
Környezettudatos vásárlás, 
fogyasztás gyakorlása. 
A termékek életútjának 
követése. 

Feladatlapok, 
Plakát készítése, 
Külső előadók meghívása, 
Környezetvédelmi játékok 
Témahét szervezése 

12./2 Környezetünk állapota 

Szociális kompetencia: nyitottság, 
tájékozottság iránti igény, 
tudatosság, vitakultúra 
Személyes kompetencia: képes 
legyen a tények ismeretében vitás 
helyzetekben véleményét kifejezni 
Kognitív kompetencia: 
információfeldolgozás, mérlegelés 
legyen képes önálló gyűjtő- és 
kutatómunkát végezni; tudjon 
statisztikai adatokat elemezni, 
kérdéseket és összefüggéseket 
megfogalmazni, következtetéseket 
levonni, érvelni, társaival közösen 
együttműködni. 

A Föld, mint globális rendszer 
Hogyan keletkeznek a globális 
környezeti problémák?  
Ki a felelős, mit tehet az egyén? 

Gyűjtés, 
Fogalom meghatározás, 
Egyéni munka, 
Csoportmunka, 
Feladatlap, 
Megbeszélés 
Valós helyi közösségi probléma 
feldolgozása 
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13-14./1 Közös felelősségünk 

A kortárs segítő kompetenssé 
válik arra, hogy fiatalabb 
társainak, játékos formában adja 
át a környezet- tudatossággal 
kapcsolatos ismereteit 

A környezetvédelem 
lehetőségeinek felismerése, 
kapcsolatépítés környezetvédő 
szervekkel. 

Játékos délután szervezése 
a környezettudatosság 
jegyében (teszt, dominó, 
hulladékból tárgyak 
készítése. 

13-14./2 Környezetünk állapota 

Az egyéni érzékenység fejlesztése a 
globális világ problémáira 
A vita és érvelőkészség fejlesztése. 

Környezetvédelmi 
konferenciák: honnan 
indultunk, hova jutottunk, 
milyen feladatok várnak még 
ránk. 

Adatgyűjtés az internetről, 
könyvtárból 
Power point bemutató 
Vita, érvelés, saját ötletek 
felvetése 

13-14./3 Közös felelősségünk 

Az eddig megszerzett ismeretek és 
tudás beépítése a saját életvitelbe 

Környezettudatos jövőtervezés, 
Életvitel (energiatakarékosság a 
háztartásban, környezetbarát 
termékek és eszközök 
használata, környezeti értékek 
megóvása). 

Ötletbörze 
Jövőkép, 
Szituációs játék 
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TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG 

A testi és lelki egészség, a tudatosan felépített életviteli szokások rendszere a kiegyensúlyozott, boldog élet alapja. A kollégiumi nevelésben olyan 
pozitív attitűdök kialakítására, készségek és kompetenciák fejlesztésére törekszünk, amelyek a tanulók életminőségét jó irányban befolyásolják. 
A nevelés során a tanulók megismerik és megtanulják egyrészt a betegségek, balesetek, káros függőségek megelőzésének módjait, másrészt a 
harmonikus élet értékként való tiszteletét. 
A kollégiumi nevelés programja segítséget nyújt a helyes táplálkozás és higiéniai szokások kialakításához és megszilárdulásához, valamint a megfelelő 
mennyiségű és minőségű testmozgás szükségességének megértéséhez és gyakorlásához. 
Alapvető feladat, hogy diákjaink a szociális kompetenciák fejlesztése révén a harmonikus kapcsolatok létesítésében és fenntartásában hasznos 
magatartási és viselkedési szokásokat sajátítsanak el. Foglalkozunk a szexuális kultúra és örömteli párkapcsolatok kérdéseivel is. A testi és lelki 
egészségre nevelésnek részét képezi a kollégium tereinek, lakókörnyezetének esztétikus, kellemes kialakítása és rendeltetésszerű használata. A 
tanulók felkészülnek az önálló életvitelre, a családban és a háztartásban rájuk váró feladatokra. Megismerkednek a háztartási gazdálkodás feladataival, 
a mindennapi élet során adódó ügyek intézési módjával és az állampolgári érdekérvényesítés jogszerű lépéseivel. 
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Évfolyam 
/ óra 

Téma 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
Módszerek 

(tevékenységek) 

9./1 Testi és lelki egészség  

Szabálykövetés, 
problémakezelés, 
felelősségvállalás, 
segítségkérés, 
együttműködés, 
tekintettel lenni másokra. 

Veszélyforrások a kollégiumban, 
a háztartásban és 
környezetünkben. 
Teendők vészhelyzetben. 
A tömegközlekedés szabályai. 
Segélyhívások tartalma és 
módjai. 

Csoportmunka, 
Szituációs játék, 
Közlekedési teszt 
Megbeszélés 
Külső szakértő 

9./2 Testi és lelki egészség 

Kommunikáció, 
együttműködés, 
konfliktuskezelés, 
érzelmek kezelése, 
szabályalkotás és követés, 
empátia. 

Harmonikus kapcsolatok, 
kapcsolatépítő szokások. 
Bemutatkozás, köszönés, 
viselkedés társaságban. 
Konfliktusforrások. 
Metakommunikáció. 

Ismerkedési és szituációs játékok 
Kép és meseelemzés 
Szabályalkotás 
Megbeszélés 

9./3 Testi és lelki egészség 

Önismeret, 
felelősségvállalás, 
helyzetfelismerés, 
empátia, 
rendszerszemlélet, 
természettudományos 
kompetenciák 

Személyi higiénia, 
Betegségek megelőzése, 
betegápolás. 
Mit eszünk, mit iszunk? 
Normális testsúly. 

Gondolattérkép, 
Szituációs játék, 
Étlap-készítés 
Beszélgetés 
Egészség-témahét 

9./4 Testi és lelki egészség 

Önállóság, 
érdekérvényesítés, 
tervezés, 
együttműködés, 
többszempontú megközelítés. 

Napirend, egyéni életritmus, 
Munkaszervezés. 
Szabadidő-szervezés, aktív 
pihenés. 

Egyéni munka, 
Programtervezés, séta, játék a 
szabadban 
Csoportmunka 
Megbeszélés 
Kirándulás, tánc 
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10./1 Testi és lelki egészség 

Felelősségvállalás, 
kritikai gondolkodás, 
társas befolyások kontrollja, 
helyzetfelismerés, 
döntési képesség, 
természettudományos 
kompetenciák. 

Egészségkárosító szokások 
hatásai az egészségre, 
A függőséghez vezető lépések 
megelőzése. 

Filmelemzés, 
Megfigyelés, 
Csoportmunka, 
Szituációs játék, 
Tapasztalatcsere, 
Drog-teszt, 
Egészség-témahét 

10./2 Testi és lelki egészség 

Mérlegelési képesség, 
problémakezelés, 
segítségkérés, 
érzelmi tudatosság, 
felelősségvállalás, 
természettud. kompetenciák. 

Önvizsgálat, önmegfigyelés, 
Szűrővizsgálatok szerepe a 
betegségmegelőzésben és a 
korai felismerésben. 

Helyzetelemzés, 
Egészség-témahét, 
Frontális munka 

10./3 Testi és lelki egészség 

Kommunikációs készség, 
Nyitottság, önkontroll, empátia, 
tolerancia, 
kompromisszumkészség, 
Együttműködés – visszautasítás, 
Konfliktuskezelés 

Nemi szerepek, barátság, 
partnerkapcsolatok. 
Zsák a foltját: hasonlóságok és 
különbségek. 
Kapcsolati modellek: 
ismerkedés, problémák, 
szakítás. 

Szerepjáték, 
Csoportmunka, 
Vita 
Irodalmi mű elemzése 

10./4 Testi és lelki egészség 

Nyitottság, 
belső kontroll, 
figyelem összpontosítás, 
együttműködés, 
érzelmek kezelése. 

Relaxációs technikák 
megismerése. 

Meditációs gyakorlat, 
Jóga gyakorlatok, 
Légzéstechnikák, 
Tánc 
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11./1 
Testi és lelki egészség 

Társas kapcsolataink 

Kommunikációs készség, 
felelősségvállalás, 
törődés másokkal, 
tolerancia, érzelmek kezelése, 
együttműködés, 
szabálykövetés, 
rendszerszemlélet. 

Családi élet szervezése, 
kapcsolat a családtagok között, 
feladatmegosztás. 
Egyéni és családi életritmus. 
Családmodellek. 

Beszélgetés, 
Tapasztalatcsere 

11./2 
Testi és lelki egészség 
Élet a kollégiumban 

Önállóság, 
felelősségvállalás, 
szabálykövetés, 
törődés környezetünkkel, 
célkitűzés, tervezés, megvalósítás. 

Az önellátás feladatai. 
A háztartási eszközök 
használata, gépek, anyagok 
alkalmazása, egészségkárosító 
anyagok. 
Igényes, tiszta környezet 
megteremtése. 

Dokumentum-elemzés, 
Csoportmunka, 
Interjú 

11/3 
Testi és lelki egészség 
Társas kapcsolataink 

Információ-kezelés, 
kommunikáció, vitakészség, 
probléma-kezelés, kreativitás, 
együttműködés, visszautasítás, 
érdekérvényesítés, 
több szempontú megközelítés, 
mediációs képesség. 

Konfliktusok megoldása, 
válsághelyzetek kezelése. 
Érdekegyeztetés módjai. 
Emberi játszmák. 

Szituációs játék, 
Mediáció gyakorlása, 
Tanmese feldolgozás 
Vita 
Megfigyelés 

11./4 
Testi és lelki egészség 
Testi, lelki egészségünk 

Felelősségvállalás, 
identitás, 
érzelmek kezelése, 
kognitív kompetenciák, 
tudatosság, 
együttműködés. 

Szexuális felvilágosítás. 
Fogamzásgátlás,  
Tudatos családtervezés. 

Egészség-témahét, 
Filmelemzés, 
Csoportmunka, 
AIDS-teszt 
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12./1 
Testi és lelki egészség 
Élet a kollégiumban 

Pozitív önértékelés, 
megfigyelőképesség, 
felelősségvállalás, 
törődés másokkal, 
segítségkérés, 
természettudományos 
kompetenciák. 

Felelősség önmagunkért és a 
környezetünkben élők testi-lelki 
jóllétéért. 
 Táplálkozási rendellenességek: 
anorexia, bulémia, függőségek, 
káros személyiség-zavarok 
felismerése. 

Történet-elemzés, 
Filmelemzés, 

Tapasztalatcsere, 

12./2 
Testi és lelki egészség 
Testi, lelki egészségünk 

Gyors helyzetfelismerés, 
magabiztosság, 
felelősségvállalás, 
önállóság, 
figyelem-összpontosítás, 
segítség-kérés. 

Elsősegélynyújtás, 
önmentés. 
Teendők sérülések, 
balesetek, áramütés esetén. 

Gyakorlás, csapatmunka 
Újraélesztés, 
Teszt, 
Egészség-témahét 

12./3 
Testi és lelki egészség 
Társas kapcsolataink 

Mérlegelési képesség, 
döntési képesség, 
több szempontú megközelítés, 
célkitűzés, tervezés, 
rendszerszemlélet. 

Családi gazdálkodás, 
költségvetés. 
Bevételek és kiadások. 
Takarékoskodás és 
eladósodás. 

Páros munka, 
Költségvetés készítés, 
Társasjáték, 
Megbeszélés 

12./4 
Testi és lelki egészség 
Társas kapcsolataink 

Kommunikáció, 
együttműködés, 
felelősségvállalás, 
szabályalkotás és követés, 
önállóság, 
hitelesség. 

Szülői felelősség. 
Szülőtípusok, nevelési elvek. 
Felkészülés a felnőtt 
szerepekre. 
A fiatal felnőttkor jellemzői. 

Szerepjáték, 
Beszélgetés, 
Csoportmunka, 
Megfigyelés 
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13./1 
Testi és lelki egészség 
Társas kapcsolataink 

Empátia, 
szolidaritás, 
előítélet-mentesség, 
együttműködés, 
több szempontú megközelítés, 
véleményalkotás. 

Kisebbségi és többségi 
léthelyzetek. 
Másság és elfogadása. 
Sztereotípiák, előítéletek. 
Sérült emberek helyzete. 

Csoportmunka, 
Képelemzés, 
Filmelemzés, 
Szerepjáték, 
Elemző játék, 
Megbeszélés 

13./2 
Testi és lelki egészség 
Társas kapcsolataink 

Önállóság, 
érdekérvényesítés, 
mérlegelési, döntési képesség, 
felelősségvállalás, 
kommunikáció. 

Személyes ügyek intézése 
hivatalokban.  
Állampolgári érdekérvényesítés 
lehetőségei és formái. 
Lakossági szolgáltatások 
igénybevétele. 

Egyéni munka, 
Szituációs játék, 
Gyűjtőmunka, 
Hivatalos levél írása 

13./3 
Testi és lelki egészség 
Társas kapcsolataink 

Nyitottság, 
önbizalom, 
felelősségvállalás, 
kreativitás, 
fantázia, 
rendszerszemlélet. 

Az önálló otthon 
megteremtésének feltételei. 
Munkahelykeresés. 
Jövőkép. 
A világ jövője az én jövőm. 

Csapatmunka, 
Önéletrajz, 
Jövőkép-rajz 

13./4 
Testi és lelki egészség 
Társas kapcsolataink 

Kognitív kompetenciák, 
információ-kezelés, 
problémakezelés, 
szabálykövetés, 
felelősségvállalás. 

Tájékozódás a családjogban. 
Gyermeki jogok. 
A szülő jogai és kötelességei. 
A családi élet ciklusai. 

Csoportmunka, 
Dokumentum-elemzés, 
Megbeszélés 
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14./1 
Testi és lelki egészség 
Testi, lelki egészségünk 

Kritikai gondolkodás, 

helyzetfelismerés, 

döntési képesség, 

felelősségvállalás, 

társas befolyások kontrollja. 

Egyéb függőségek: játék, 

szerencsejáték, internet stb. 
szenvedély és a függőség 

korai jelei, hatása a 
személyiségre, megelőzésük. 

Egyéni munka, 

Esetmegbeszélés, 

Frontális munka 

14./2 
Testi és lelki egészség 
Társas kapcsolataink 

Problémakezelés, 

szabálykövetés, 

felelősségvállalás, 

mérlegelési képesség, 

vitakészség, 

több szempontú megközelítés. 

Erkölcs a magánéletben, 

munkában és a közéletben. 
Vita, 

Forráselemzés, 

Filmelemzés 

14./3 
Testi és lelki egészség 
Testi, lelki egészségünk 

Döntési képesség, 

felelősségvállalás, 

kommunikáció, 

együttműködés. 

Az emberi szükségletek 

rendszere. 

Szükségletpiramis. 

Csoportmunka, 

Megbeszélés, 

Gondolattérkép, 

Szituációs játék 

14./4 
Testi és lelki egészség 

Testi, lelki egészségünk 

Nyitottság, 

együttműködés, 

önbizalom, 

érzelmek kezelése. 

Rekreáció. Sport, játék, tánc, séta, jóga, 

Meditáció, 

Beszélgetés 
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FELKÉSZÜLÉS A FELNŐTT SZEREPEKRE. AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS. GAZDASÁGI NEVELÉS. 

A témakör tartalmával, fejlesztési tevékenység rendszerével kiemelkedően fontos a felnőtt életmódra szocializálásban. Elősegíti a tanulók 
társadalmi mobilitását, segíti személyiségük kulcskompetenciáinak erősítését. 
Olyan képességek, készségek és kompetenciák fejlesztéséhez segíti tanulóinkat, amelyek birtokában el tudnak igazodni környezetükben és 
felelősségteljesen tudják döntéseiket meghozni, folyamatosan motiválttá válnak teljes emberré a közösség aktív tagjává nevelődnek. 
A tanulók készüljenek fel a családi életvezetésre, szerepeik betöltésére, az önálló, önellátó felnőtt létre pozitív jövőképpel, családi 
munkamegosztással, tudatos pénzgazdálkodással, párválasztással, családtervezéssel. Sajátítsanak el olyan készségeket, amelyek segítik őket 
felkészülni a boldog, harmonikus társas kapcsolatokra. Ismerjék fel, hogy a család életük értelme, boldogságuk forrása, biztos támasz, család nélkül 
nincs nemzet, társadalom. Ismerjék meg és tudják alkalmazni a takarékos gazdálkodás módjait, eszközeit, a beosztó családi életvezetést, az 
ésszerű gazdálkodást és az öngondoskodás épüljön be életvitelükbe. Legyenek jártasak a háztartásvezetésben a mai eszközök célszerű, takarékos, 
balesetmentes használatában. Alakítsák ki egyéni, gazdaságos munkamódszereiket. Legyenek képesek önszervező, takarékos életvitelre. Szerzett 
ismereteik birtokában tudjanak mérlegelni, legyenek képesek szükségleteik rangsorolására, rendszerezésére tudatos fogyasztóként a pénzgazdálkodó 
világban. Legyenek fogékonyak a családi önmegvalósításhoz szükséges ismeretek befogadására. Tudatos munkakultúrával szocializálódjanak a családi 
életvezetésre, a felnőtt szerepek betöltésére. Törekedjenek rá és tartsák meg a családi házból hozott humánus értékeket és a foglalkozásokon 
megismert érték egymás iránti felelősségérzettel épüljenek be személyiségükbe. Tudjanak és törekedjenek rá empatikus készséggel, felelősséggel 
dönteni életvezetésüket érintő ügyekben. Ismerjék meg az állampolgári érdekérvényesítés jogszerű, eredményes formáit. Erősödjön szóbeli, írásbeli 
vitakészségük. Legyenek képesek érvelni és kulturáltan dönteni. Törekedjenek szerzett ismereteik birtokában állampolgári és szociális kompetenciák 
fejlesztésére és széles tevékenységrepertoárral készüljenek fel a felnőtt szerepek betöltésére. Ismerjék fel a kollégiumi, iskolai, családi közösségek 
szociokulturális értékeit, törekedjenek és tartsák be az alapvető szabályozókat. Ismerjék fel, hogy szociális motívumrendszereikkel, kompetenciáik 
erősítésével jobban beilleszkedhetnek a társadalomba, versenyképesebb fogyasztói magatartásukkal elősegíthetik munkaerőpiaci mobilitásukat. 
Ismerjék fel, hogy a kollégiumi tevékenység gyakorlása segíti őket felnőttként döntéseik meghozásában. Gyakorolják a közösség nyújtotta jogokat, 
kötelezettségeket és tapasztalják meg a felelős döntés súlyát. Készüljenek fel az ifjú felnőtt életvitelre, szokások tudatos felépítésére, szükséges 
ismeretek megszerzésére, gyakorlására. Empatikus készséggel, felelősségtudattal döntsenek életvezetésüket érintő kérdésekben, konfliktusok esetén 
ismerjék a demokratikus konfliktuskezelő technikákat. 
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Évfolyam 
/ óra 

Téma 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
Módszerek 

(tevékenységek) 

9./1 
Én és a család 
A család szerepe régen és ma, 
jellemzői 

Szociális és kommunikációs 
kompetencia 
Eligazodás a biztonságos 
életvezetésben 
Önbizalom 
Önkritikai készség 

Családi hagyományok, szokások 
Kapcsolatépítő szokások, 
szerepvállalások, 
munkamegosztás a családban 
Családi értékek, családi rend, 
harmonikus család 
A gyerek helye a családban 

„ Az én családom” interjú, 
kutatás, 

9./2 

Kollégium és az iskola 
A diákok helye az iskolai és 
kollégiumi közösségben, 
elvárásaik, működési rendjük, 
szabályozóik megismerése 

Szolidaritás érzékek és tettek 
szintjén autonóm gondolkodás, 
beszédfejlesztés eligazodási 
képesség a biztonságos 
életvezetésben 
Én-tudat, én-fejlődés 
Önkiszolgálás, önvédelem 
képessége 
Gyors reagálás képessége 

A közösségek hagyományainak, 
értékeinek, névadójának 
megismerése, ápolása. 
A kollégium közösségi 
kapcsolatépítési lehetőségeinek 
megismerése, öntevékeny 
programvállalások 

Képelemzés, 
kötetlen beszélgetés, 
szituációs szerepjáték, 
csoportmunka, 
interjú. 

9./3 

A társadalom 
Az egyén helye, jogai a 
demokratikus állam 
működésében, a társadalomban 

Vitakészség  
Empátiás készség 
Helyzetfelismerés 
Kommunikációs készség 

Normák és érdekek, magán-, 
csoport- és közérdek 
Érdekkülönbségek, 
konfliktusok, érdekegyeztetés 
lehetősége, az egyén jogai 

Honismereti teszt,  
vita, 
 irányított beszélgetés, 
gyűjtőmunka interneten, 
kutatás 
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10./1 

Én és a család 
Barátság, szeretet, szerelem 
szerepe az ember életében, 
társismeret, felkészülés családi 
életre 

Eligazodás a biztonságos 
életvezetésben 
Felelősségvállalás képessége 
Kommunikációs készség fejlesztés  
Társas befolyásolás 
Gyors helyzetfelismerés 
Társismeret 

Barátság, szeretet, szerelem 
fogalma, értelmezése 
Kapcsolatok teremtése, 
élettervek, életcélok 
A kapcsolatépítés harmóniája 

Irányított beszélgetés 
motiválás teszt, 
szituációs játék, 
csoportmunka  

10./2 

Kollégium és az iskola 
Jogok és kötelezettségek 
megismerése, lehetőségek a 
kollégiumi és iskolai 
közösségben 

Szociális képességek 
fejlesztése 
Segítés, együttműködés, versengés 
Csoportképzés 
képessége  
Speciális kompetencián 
alapuló képességek 
kibontása 

Jogok és kötelezettségek, a 
DÖK munka megismerése, 
tájékozódás a jogok, 
kötelezettségek 
érdekérvényesítés 
eszközrendszerében 
Viselkedéskultúra a 
közösségben, kulturált 
vitatkozás alapszabályai és 
eszközrendszere, vitafajták 
különbségei 

A gyűjtött munka megbeszélése, 
önálló tanulómunka, 
a munkakultúra tesztje, 
szituációs játék, 
vita 

10./3 
A háztartás 
Az én házam, az én váram, a 
háztartás, a házimunka 

Véleményalkotás, 
véleménynyilvánítás képessége 
Választás és döntés képessége 
Tanulás, gazdálkodási kultúra 
fejlesztése  
Gazdálkodási jártasság fejlesztése 
Családi értékekhez kötődés 
készsége  
Együttműködő képesség 
Egészséges, kulturált életmódra 
nevelés 

A biztonságos életvezetés 
technikája, egyszerű 
konyhatechnikai eljárások 
Munkamegosztás a családban, a 
gyerek szerepe a családi 
munkamegosztásban 
A helyes táplálkozási szokások, 
napi, heti étlapkészítés, a 
korszerű konyha 

Élethelyzetek megbeszélése, 
dramatizálás, 
családi szerepjáték, 
tankonyhai gyakorlat , 
időterv készítése – 
csoportmunka, 
 gyűjtőmunka az Interneten  
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11./1 

Én és a család 
A családi életre felkészítés, 
nemi szerepek, 
partnerkapcsolatok. 

Speciális kompetenciák fejlesztése Nemi, 
generációs, kulturális kötődés 
Felelősségvállalás 
Választás, döntés képessége  
Szerepek, személyes kompetenciák 
Problémamegoldás 
Eligazodás a biztonságos életvitelben, a valós 
élethelyzetekben 

Kulturált szexuális magatartás 
értelmezése, harmónia a 
párkapcsolatban 
A serdülőkori személyiség változásai 
a társas kapcsolatban, 
az értékalapú választás fontossága 

Irányított beszélgetés 
problémafelvetés,  
vita, 
önismereti teszt 

11./2 

Kollégium és iskola 
A közösségi érintkezés 
illemtana, viselkedés és 
kommunikációs kultúrája 

Eligazodás a biztonságos életvitelben 
Kritikus döntés valós élethelyzetekbe 
Társas befolyás kontrollja 
Bizonytalanságtűrés 
Szociális kompetenciák, attitűdformálás 
Versengés, segítés, együttműködés 
Szociális kommunikációs képességek 
kibontása 

Ízlés, stílus, megjelenés, külső, belső 
kontroll 
Én és a közösség, ahogy látnak 
engem, értékelés kultúrája, 
konfliktusok és technikák ismerete 

Kérdőív, 
esettanulmány, 
kapcsolatépítő-
fejlesztő gyakorlatok, 
szituációs játék  

11./3 

A társadalom 
Helyünk a polgári 
társadalomban, amit az ifjú 
felnőtt állampolgároknak 
tudni kell 

Együttműködés készsége 
Speciális kompetenciák  
Szociális jogok, szolidaritás érzése és tettek 
Személyes autonómia készségének 
fejlesztése 
Felelősségvállalás  
Cselekvési hajlandóság  
Választás, döntés fejlesztése 
Problémamegoldó képesség fejlesztése 
Belátási készség 
Konstruktivitási készség 

A társadalmi hierarchia megismerése 
és az állam működésének megértése 
Az önkormányzatok és a polgár, 
választás és választhatóság, az 
igazságszolgáltatás, a rendfenntartás 
felépítése, működése 
Helyzetek és gyakorlatok, 
kommunikációs eszközhasználat a 
polgár lehetősége az állami 
ügyintézésben 

Tájékoztató 
beszélgetés, látogatás 
tanulói 
információgyűjtés, 
elemző 
témafeldolgozás, 
gyűjtőmunka az 
interneten 
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12./1 

Én és a család 
Családi életre felkészítés, 
felkészülés a felnőtt 
szerepekre, az ideális 
család 

Speciális kompetenciák fejlesztése 
Problémamegoldás, konfliktuskezelés, 
Felelősségvállalás 
Együttműködés 
Választás és döntés képessége Konszenzus 
és kompromisszum készség kibontása 
Segítő életmódra nevelés 
Szociális képességek, kreativitás növelése 

A családi élet szervezése, a családi 
rend, konfliktusok és azok 
megoldási módjai 
Nemi erkölcs, hűség, felelősség, 
megbízhatóság 

Szituációs játék, 
vita, 
irányított beszélgetés, 
gyűjtött élmény 
feldolgozása 

12./2 
A társadalom 
A nagykorúság kihívásai, több 
jog, nagyobb felelősség 

Felnőtt szerepekben való eligazodás 
készsége 
Valós élethelyzetekben önálló döntés 
Szociális kompetencia fejlesztése 
Érdekérvényesítés 
Együttműködés 
Célkitűzés tervezés fejlesztése céltartás 
megvalósításának készsége 
Véleménynyilvánítás képessége 

A munka szerepe az ember életében, 
a munka világa, női munka, férfi 
munka, munkakultúra, munkába 
állás, munkajogok, munkaerőpiac, 
munkaerkölcs 
Magánélet, közélet, a magánélet 
védelme, vagyonvédelem, 
erkölcsvédelem 

Irányított beszélgetés, 
információgyűjtés, 
szállóigék, 
közmondások, 
szituációs játék 
gyűjtőmunka az 
Interneten 

12./3 
A háztartás 
Élet a családban, gazdálkodj 
okosan! 

Célkitűzés, tervezés képessége, kreativitás 
Gazdálkodási jártasság fejlesztése  
Tanulás, gazdálkodási kultúra fejlesztése 
Egészséges életmódra nevelés 
Családi értékekhez kötődés készsége 

A házimunka célszerű tervezése, 
költségvetés készítés, értékteremtő 
gazdálkodás, bevétel, kiadások, 
zsebpénz 
A tudatos vásárló, szükségletterv, 
takarékos, pazarló életvitel, reklámok 
és a szükségletek, beosztó 
gazdálkodás 
Egyszerű ételek készítése, sütés-főzés 

Ötletbörze, 
teakonyhai gyakorlat, 
öntevékeny irányított 
gyűjtőmunka az 
Interneten 
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13-14./1 
Én és a család 
Felkészülés a családi 
életvezetésre 

Speciális kompetenciák fejlesztése 
Felelősségvállalás, tudatosság képessége 
Eligazodás képessége a biztonságos 
életvitelben 
Önálló kritikus döntés képessége 
élethelyzetekben, szerepekben 
Társas befolyásolás kontrolljának képessége 
Célkitűzés, tervezés, empátia 

Párválasztás, házasság, 
családtervezés, élettervek, életcélok 
A házasságkötés előtti kapcsolati 
szokások a fiatal felnőtt 
személyiségeknél 
Eljegyzés, együttélés, próbaházasság 
A házasság célja, az emberi 
párkapcsolatok jellemzői és feltételei 

Mitől jó a házasság? kötetlen 
beszélgetés 

13-14./2 

A társadalom 
Jövőképünk, életpályánk, 
kitekintés, 
Helyünk a nagyvilágban, 
jövőkép, vágykép, 
eszménykép, ideál tisztázása 

Kognitív képességek fejlesztése 
Problémamegoldó képesség fejlesztése 
Szociális képességek fejlesztése Szociális 
kommunikáció, segítés, együttműködés, 
versengés 
Speciális kompetencián alapuló szerepek, 
csoportképzés, hovatartozás készsége 
Kreatív személyes kompetenciák fejlesztése 
Érdekérvényesítés képessége 

Tudnivalók a munka világában, 
aktuális kérdések, jogok és 
kötelezettségek, a munkavállalók 
lehetőségei itthon és külföldön 
Stratégiák és technikák az 
álláskeresésben, piacképes tudás, 
elhelyezkedés, mobil munkavállalási 
készségek 

Kérvények, pályázatok, 
önéletrajzok készítése 
Szituációs játék: állásinterjú 
kötetlen beszélgetés, 
egyéni életterv készítése 
gyűjtőmunka az Interneten 
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HON- ÉS NÉPISMERET 

Arra törekszünk, hogy a kollégista diákok ismerjék meg a magyarság kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk értékeit. 
Sajátítsák el azokat a gyakorlati és elméleti ismereteket, egyéni és közösségi tevékenységeket, amely a lakóhely, a szülőföld, a haza, az ott élő 
népcsoportok megismeréséhez szükséges, és az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a vidéki élet hagyományait, jellemzőit. 
Fejlesztjük kollégistáinkban a nemzettudatot, elmélyítjük a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, és ezzel összekapcsolva a hazánkban és 
szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, hagyományaiknak megbecsülését, tiszteletét. Ösztönözzük tanulóinkat a szűkebb és 
tágabb környezet történelmi, kulturális, vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására, cselekvő felfedezésére. Felkeltjük érdeklődésüket a 
néphagyományok, a népi kultúra iránt, ismereteik bővítésével elősegítjük az aktív, közreműködő tanulói magatartást. E nevelési terület fontos célja az 
európai azonosságtudat erősítése. A tanulókat magyarságtudatuk megőrzésével neveljük tájékozott, széleskörű ismeretekkel rendelkezőeurópai 
polgárokká. 
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Évfolyam 
/ óra 

Téma 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
Módszerek 

(tevékenységek) 

9./1 Helyismeret, helytörténet 

Anyanyelvi kompetencia: 
véleményalkotás, hatékony 
kommunikáció 
Kognitív képességek: hatékony 
tanulás 
Állampolgári azonosságtudat 
kialakítása és fejlesztése 
Identitásalakítás, 
Nemzettudat kialakítása 

„Gyökereim” – Lakóhelyed, 
szülőfölded ismerete, szeretete 
A hely, ahonnan származom 

egyéni felkészülés, 
könyvtár, internethasználat, 
gyűjtőmunka, rendszerezés, 
tablókészítés, 
prezentáció 

9./2 Helyismeret, helytörténet 

Megfigyelő képesség, koncentráció 
Kognitív képességek: rendszerező, 
ismeretszerző, kombinatív 
képességek 
Nemzettudat kialakítása 
Digitális kompetencia: IKT-s 
eszközök használatának fejlesztése 
Kooperáció fejlesztése 

Városunk ismerete, helye, szerepe 
régiónkban, 
Nevezetességeinek megismerése 

Városismereti séta, 
tablókészítés 
csoportmunkában, 
filmvetítés, 
városismereti teszt megoldása 

9./3 Nemzeti kultúránk 

Értékorientáltság, kritikai 
gondolkodás 
Művészi készség fejlesztése, 
önkifejezés, önbemutatás 
Nemzeti identitás kialakítása, 

Klasszikus és modern művészeti 
ágak. 
Az élő népművészet 

Táncház 
kézművesnap, 
gyakorlati tapasztalatszerzés, 
kiállítás az elkészült 
munkadarabokból 
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10./1 Helyismeret, helytörténet 

Szociális kompetencia, 

Állampolgári azonosságtudat 

fejlesztése 

Digitális kompetencia: 

információszerzés és 

feldolgozás. 

„Kitárul a világ!” – hazánk és 
városunk az Unióban 
A világörökség hazai helyszínei 
Csatlakozás az aktuálisvárosi 
kulturális rendez vényekhez 

Egyéni kutatómunka- 

könyvtár, Internet használat, 

Várostörténeti séta 

10./2 Jelenismeret 

Anyanyelvi kompetencia: 

véleményalkotás, hatékony 

kommunikáció 

Szociális kompetencia: ön- és 

társadalomismeret 

Alapvető jogaim 

Gyermeki jogok, diák-jogok 

UNICEF Egyezmény a 

gyermekek jogairól.  

Forráselemzés, 

 Irányított beszélgetés, 

 Vita 

10./3 Múltismeret, hagyományok 

Művészeti nevelés 

Kritikai gondolkodás, 

értékorientáltság, esztétikai 

érzék fejlesztése 

Nemzeti hagyományaink, 

kulturális örökségünk ismerete, 

ápolása, 

Városunk és a megye művészi 

élete, városunk híres szülöttei 

Kutatómunka- könyvtár, 

Internet használat, 

Rendszerezés, 

Prezentáció 

10./4 Jelenismeret 

Művészeti tudatosságra nevelés-

esztétikai érzék fejlesztése-

önkifejezés lehetőségei 

Információ-szerző és 

felhasználó, konvertáló képesség 

Ismeretek gyakorlati alkalmazása  

Nemzeti hagyományaink, 

kulturális örökségünk ismerete, 

ápolása II.„Te is lehetsz 

híres!”A jövő művészete – 

lehetőségek a digitális, 

információs kultúrában 

Felkészülés - könyvtár, 

Internet használat, 

szövegalkotás, verbalizálás, 

Rendszerezés, 

Véleményalkotás, 

Tapasztalatszerzés 
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11./1 Jelenismeret 

Vitakultúra kialakítása, 

hatékony, önálló tanulás, 
ismeretszerzés, asszociációs 
képesség fejlesztése,  

-Európaiság-tudat kialakítása, 

Az Európai Unió népei 
A magyarság helyzete az 
Unióban 
Az Unió története, 
jogosítványaink 

Kiselőadás megadott 

szempontok alapján, 
térképhasználat, 

- irányított beszélgetés, 
vita, érvelés. 

11./2 Jelenismeret 

Információszerzés és 
feldolgozás, 
Nemzeti identitás, 
Szociális érzékenyég, 
Realitásérzék, reális 
társadalomismeret, 
Digitális készségek fejlesztése 

A hazánkban élő nemzeti 
kisebbségek ismerete, azok 
helyzete a mai magyar 
társadalomban. 
A Somogyban élő nemzetiségek 
helyzetének megismerése, 
régiónk speciális helyezet 

Egyéni vagy kiscsoportos 
felkészülés, 
kiselőadás megadott 
szempontok alapján, 
irányított beszélgetés 

11./3 Jelenismeret 

Törődés, tekintet másokra, 
társadalmi részvétel, szociális 
érzékenység elmélyítése, 
szolidaritás, önkéntesség, 
civil kezdeményezőképesség 
demokratikus gondolkodás 
kialakítása, elmélyítése 

A határainkon kívül élő 
magyarság helyzete. 
Aktuális kérdések 
A kisebbségi jogok 
érvényesülése 

Adatgyűjtés, adatok 
rendszerezése, 
információátadás, 
könyvtár, Internet használat, 
térképhasználat, 
beszélgető kör, 
kooperativitás 

11./4 Nemzeti kultúránk 

Kulturális nyitottság, 
fogékonyság 
Nemzeti identitás fejlesztése 
Digitális kompetencia, 
információkezelés, auditív 
figyelem fejlesztése 

Kulturális sokszínűség 
határainkon belül és kívül 

Műalkotások megtekintése, 
elemzése, 
Internet, könyvtár használat, 
forráselemzés 

- értékválasztások elemzése, 
értelmezése 
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12./1 Nemzeti kultúránk 

Kognitív képességek: új tanulási 
technikák elsajátítása, 
művészi készség fejlesztése, 
kulturális nyitottság,  
információszerzés és 
feldolgozás, 
kommunikációs képességek 
fejlesztése 
hon és népismeret gazdagítása, 
nemzeti identitás kialakítása, 
célorientáltság, stratégia 
megvalósítás 

Nemzeti és nemzetiségi 
hagyományok ápolása, a népi 
kultúra továbbélése napjainkban 
Népszokások, népi 
hagyományok a 20. századi 
művészetekben 

Műalkotások megtekintése, 
elemzése, 
Internet, könyvtár használat, 
gyűjtőmunka, forráselemzés, 
filmvetítés, tablókészítés, 
kiállítás szervezése 

12./2 Nemzeti kultúránk 

Érzelmek, benyomások 
kifejezése, önkifejezés, 
kommunikációs képesség 
fejlesztése, 
nemzeti identitás, kötődés 
elmélyítése, állampolgári és 
európai tudat kialakítása, 
történeti személet kialakítása 
tehetséggondozás 
művészi készség fejlesztése 

Nyelvünk múltja, jelene, jövője 
Az anyanyelv szeretete, 
művelése, igényes használata. 
Nyelvtörténet az Uniós 
nyelvhasználatig 
Kedvenc szépirodalmi művem 
bemutatása 
Európai nyelvművelés 

Irányított, moderált 
beszélgetés, 
bemutatás, prezentáció, 
véleményalkotás 

12./3 Jelenismeret 

Magyarság és európaiság 
jellegzetességeinek 
megismerése. 
Állampolgári azonosságtudat 
kialakítása, nemzeti identitás 
elmélyítése 
Idegennyelvi kompetencia 

Eltűnő határok 
Egységesülő nyelv 
Demokrácia, esélyegyenlőség, 
előítélet, kirekesztés, 
szegregáció 
Az Európai Unió jelentősége, 
hatása mindennapjainkra, 
lehetőségeink bővülése 
(pl: munkavállalás, tovább- 
tanulás) 

Irányított, moderált 
beszélgetés 
Könyvtár, internet használat, 
Vita, 
Gyakorlati tapasztalatszerzés, 
Interaktív játék 
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13./1 
Múltismeret, 
hagyományok 

Globális gondolkodás 
attitűdjének elmélyítése, 
fenntartható fejlődés iránti 
érzékenység kialakítása, 
összefüggések felismerése, 
eligazodás térben és időben 
felelősségteljes gondolkodás, 
magatartás, 
önismeret: helyes állásfoglalás 
morális kérdésekben, 
önkifejezés, véleménynyilvánítás 

„Gondolkozz Einstein!” A 
tudomány és a tudósok 
felelőssége a világgal szemben 
Magyar Nobel-díjasok 

Kutatómunka: könyvtár és 
Internet használat, 
Szépirodalmi művek, 
művészeti alkotások 
elemzése, 
Információ feldolgozás 

13./2 Múltismeret, hagyományok 

Kulturális érzékenység és 
nyitottság, elfogadó attitűd, 
önkifejezés, önvezérlés, 
kreativitás, énhatékonyság, 
egyéni fejlődési lehetőségek 
felmérése 
kritikus gondolkodás, a 
kritika elfogadása 
a szűkebb régióhoz kötődés 
elmélyítése 

Magyarország és Európa a 
múltban – a téma egy 
aspektusának feldolgozása az 
irodalom, a történelem vagy a 
művészetek segítségével 
Pl: Kedvenc történelmi 
korszakom bemutatása 

Kutató-, gyűjtő munka, 
Gyakorlati tapasztalatszerzés, 
Könyvtár, Internet használat, 
Rendszerezés, 
Segítségnyújtás, kooperáció 

13./3 Múltismeret, hagyományok 

Vélemény- kifejező képességek 
fejlesztése, 
kulturális érzékenység és 
nyitottság, elfogadó attitűd, 
egyéni fejlődési lehetőségek 
felmérése 
a szűkebb régióhoz kötődés 
elmélyítése 

Magyarország és Európa a 
múltban – a téma egy 
aspektusának feldolgozása az 
irodalom, a történelem vagy a 
művészetek segítségével 

Egyéni munka, 
prezentáció 
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14./1 Jelenismeret 

Kulturális érzékenység és 
nyitottság, elfogadó attitűd, 
döntéshelyzetek megfelelő 
kezelése, 
egyéni fejlődési lehetőségek 
felmérése 
önismeret-önértékelés 
fejlesztése 
kritikus gondolkodás, a kritika 
elfogadása 
a szűkebb régióhoz kötődés 
elmélyítése 

Magyarország és Európa a 
jelenben – a téma egy 
aspektusának feldolgozása az 
irodalom, a történelem vagy a 
művészetek segítségével 

Egyéni felkészülés: kutató, 
gyűjtő munka, gyakorlati 
tapasztalatszerzés, 
Könyvtár, Internet használat, 
Segítségnyújtás, kooperáció 

14./2 Jelenismeret 

Kulturális érzékenység és 
nyitottság, elfogadó attitűd, 
döntéshelyzetek megfelelő 
kezelése 
egyéni fejlődési lehetőségek 
felmérése 
a szűkebb régióhoz kötődés 
elmélyítése 

Magyarország és Európa a 
jelenben – a téma egy 
aspektusának feldolgozása az 
irodalom, a történelem vagy a 
művészetek segítségével 

Egyéni munka 

14./3 Jelenismeret 

Realitásérzék fejlesztése, 
jövőkép alakítása, életpálya 
építés 
nemzeti és európai identitás 
elmélyítése, 
kritikus gondolkodás, 
értékorientáltság, 
művészi készség fejlesztése 

Magyarország és Európa a 
jövőben – lehetséges fejlődési 
irányok kijelölése 

Kiállítás az elkészült 
munkákból, 
Irányított beszélgetés, 
Ötletbörze, 
Rendszerezés, 
Véleményalkotás, 
Következtetés levonása 

 


