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1. Bevezető 

 

2020. július 1-től az iskola és ezzel a kollégium új neve: ÉSZAKI ASZC MÁTRA 

ERDÉSZETI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Az iskola stratégiai 

alapdokumentuma kidolgozásához alapul szolgáltak a korábbi, már nem hatályos 59/2013. 

(VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, a Szakképzésről 

szóló 2019. évi LXXX. törvény és a végrehajtásáról kiadott ide vonatkozó jogszabályok, 

valamint a fenntartó és a partnerek elvárásai. 

Tanulóink pályára történő felkészítésében nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre, a 

pályaorientációra, a szakmai képzésben pedig az alap- és szakmai kompetenciáknak a 

kialakítására, fejlesztésére. 

A kollégiumokban élő tanulók hagyományok és jogszabályok által meghatározott, szervezett 

keretek között, a kollégium erkölcsi, érzelmi és szociális védelme alatt élik iskolás és 

kollégiumi éveiket. A család, a családi környezet átruház bizonyos jogokat és kötelességeket a 

kollégiumra, mint nevelő és befogadó intézményre, illetve a kollégiumi nevelőtanárra/ 

támogató oktatókra és oktatóra, mint a szülőt pótolni hivatott, erre szakosodott pedagógusra. 

Így a kollégium egyik természetes partnere a család, mint a személyes hátteret adó küldő, a 

másik az iskola, mint intézményes partner, ahol az eredményes – és végzettséget adó – 

tanulmányi munkában a kollégium segíti a tanulót. 

Jelen programunkban egyaránt hangsúlyos szerepet kap az egyéni képességek 

kibontakoztatásának támogatása, és a kollégisták testi, lelki, szociális fejlődésének segítése, 

az életkori sajátosságok és egyéni adottságok figyelembevételével. Törekszünk a családból 

hozott értékek megőrzésére és fejlesztésére. Biztosítjuk az iskolai követelmények teljesítésére 

való felkészülést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást. 

A szakkollégiumi tehetséggondozó foglalkozásokon keresztül pozitív irányba próbáljuk 

befolyásolni a tanulók életét. Szakkollégiumunk a korábbi hagyományára épülő rendszerével, 

foglalkozásaival, tevékenységeivel, a szabadidő, jellemzően irányítottan történő 

megszervezésének változatos módjaival hozzájárul az itt eltöltött idő hasznos és örömteli 

megéléséhez. 

Kollégiumunk segíti a tanulókat a foglalkozási tervekben meghatározott ismeretek 

elsajátításában, biztosítja a képességek fejlődéséhez szükséges tevékenységek feltételeit. 

Kollégiumunk az elvárt kompetenciák fejlesztését úgy segíti, hogy a tematikus 

csoportfoglalkozások során olyan tevékenységeket szervez, amelyek által a tanulók ismeretei 

bővülnek, képességeik gyarapodnak, attitűdjeik pozitív irányba formálódnak. 

A nevelés, oktatás, tanulás, ismeretszerzés középpontjában a szakmai ismeretek elsajátításával 

párhuzamosan ki kell alakítani a szakmához szükséges kompetenciákat és azokat minimális 

szinten el kell sajátíttatni a tanulókkal. A tanulók felkészítése tehát együtt jár az erdész és 

vadgazda szakma sikeres gyakorlásához szükséges kompetenciák kialakításával. 
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2. Az intézmény rövid bemutatása 

 

Az iskola és a két kollégium (Erdész út, Üdülősor út) a Mátra hegység déli oldalán, gyönyörű 

természeti környezetben található, így méltó helyet biztosít az erdészeti szakmai képzésnek. 

Az intézmény csodálatos parkja a vadasparkkal, az ökomenikus istentiszteleti hellyel, a nagy 

szakértelemmel ültetett fákkal, bokrokkal, virágokkal és a gondozott füves sportpályával 

vonzó látványt nyújt minden idelátogató leendő diák, szülő, turista számára. 

A folyamatosan megújuló iskolaépület 432 diák számára biztosítja a továbbtanulási 

lehetőséget nappali és esti képzésben egyaránt. 

Az itt folyó minőségi munka bizonyítéka, hogy beiskolázási körzetünk országos, hiszen 

tizennégy megyéből vannak diákjaink, sokan több száz kilométerről érkeznek hozzánk. 

Fontos szerepe van a kollégiumi elhelyezés lehetőségének, hiszen a tanulók hetven százaléka 

a teljes hetet iskolánkban tölti.  

Ugyancsak nagy jelentőséget tulajdonítunk a szakmai gyakorlati képzésnek, az elsődleges cél 

olyan szakemberek képzése, akik széleskörű általános műveltséggel, alapos és folyamatosan 

megújított szakmai tudással rendelkeznek, akiket a munkaszeretet, az igényesség és a 

szakszerűség jellemez. 

Az általános és szakmai műveltség területén olyan szilárd alapokat kívánunk diákjainknál 

elérni, amelyekre biztonságosan épülhetnek további ismeretek, a tanulók képessé válnak a 

folyamatos önképzésre. 

Az erdei gyakorlatok az Egererdő Zrt. területén kerülnek megszervezésre, de az iskola 

rendelkezik tanerdővel is. 

A nagy létszámú tantestületet az intézmény iránt elhivatott, magasan képzett, tapasztalt 

pedagógusok alkotják, akik szívesen vállalnak szabad idejük terhére is olyan feladatokat, 

amelyek erősítik az intézmény kapcsolatrendszerét, fokozzák jó hírnevét és hatékonyabbá 

teszik a beiskolázásunkat is. 

Minden tanévben foglalkoztatunk óraadóként erdészeteknél dolgozó erdőmérnököket, akik 

gyakorlatias tudást közvetítenek, ami megkönnyíti a végzős diákok termelési környezetbe 

való beilleszkedését. 

A nevelés és oktatás területén nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományos értékek megőrzésére. 

Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink igen jól szocializáltak, mindig köszönnek, udvariasak, 

segítőkészek, tisztelettudók. Persze ők is kamaszok ennek a világnak minden bajával, de 

hamar visszaterelhetők a helyes útra. 

Nagyon sok munkát és törődést igényel ennyi gyerek, és nevelőtestületünk minden tagja azon 

van, hogy a szakma elsajátíttatása mellett tartalmas időtöltést is biztosítson a diákoknak. 

Szerencsére olyan sokszínű gyereksereggel dolgozhatunk, akik nemcsak a szakmájukban, 

hanem a sport-, a művészet és a kultúra területén is jeleskednek, erről tanúskodnak az elért 

eredmények.  

Intézményünk széles kapcsolatrendszerének köszönhetően igen sok segítséget kap a régió 

erdészeteitől, vadásztársaságaitól, agrárszektorban működő vállalkozásaitól. 

Intézményünknek jelenleg két külföldi partneriskolája van. Az egyik a Lengyelországban 

található leskói erdészeti képzést folytató intézmény, a másik a kézdivásárhelyi Gábor Áron 
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szakképzési líceum. A leskóiakkal régebbi a kapcsolatunk, minden tanévben érkeznek 

hozzánk szakmai gyakorlatra diákok, és mi is viszünk ki tanulókat hozzájuk a tanév során.  

Ezeken a szakmai gyakorlatokon fejlődik a tanulók idegen nyelvi kompetenciája, hiszen 

angolul vagy németül tudnak egymással kommunikálni, megismerik más népek kultúráját, 

toleránssá, elfogadóvá válnak más nemzeteket illetően. A kézdivásárhelyiekkel 2018-ban 

indult a kooperáció, diákjaik két hetet voltak nálunk szakmai gyakorlaton a Bethlen Gábor 

Alap támogatásával. A kapcsolattartást a járványügyi helyzet az utóbbi két évben lelassította. 

 

3. Kollégiumi hitvallásunk 

 

Az évek során nevét gyakorta változtató intézmény kollégiumi szervezeti egysége megőrizte 

az eredeti névadó, Vadas Jenő nevét. 

Mivel országos beiskolázási feladatokat látunk el, a messziről érkező diákok számára 

elengedhetetlenül fontos egy második otthon, ahol a diák jól érzi magát, ahová a szülő is 

bizalommal engedi el gyermekét. Olyan ideiglenes tartózkodási hely, ahol a tanuló megtalálja 

a tanuláshoz, önképzéshez, művelődéshez, kikapcsolódáshoz és pihenéshez alapvetően fontos 

és biztonságos feltételeket és segítséget. Hitvallásunk ezek teljesítéséhez kapcsolódik.  

Biztosítani szeretnénk az ide érkező gyermekek részére az általános műveltség és a korszerű 

szaktudás megszerzését. Azokat a feltételeket, amelyek tanulmányi előre haladásukhoz 

szellemi és környezeti értelemben is fontosak. Arra törekszünk, hogy tanulóink reális 

önismerettel, egészséges önbizalommal és felelősségtudattal, pozitív életszemlélettel, szilárd 

erkölcsi tartással rendelkező személyiségekké, és együttműködésre alkalmas közösségi 

emberekké válhassanak. 
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4. A kollégium szervezeti felépítése 

 

A két kollégiumi épületben összesen 200 diákot tudunk elhelyezni (48 lány, 152 fiú). A 

kihasználtság az utóbbi évek átlagát tekintve folyamatosan 95-100 %. Sajnos, sokkal több 

(legalább plusz 100 fő) férőhelyre lenne szükség ahhoz, hogy a kollégiumot igénylő diákok 

mind egy kollégiumban nyerjenek elhelyezést. 

Kollégiumunk légkörét alapvetően meghatározza, hogy épületenként, viszonylag kis 

létszámmal (88-112 fő) működünk. A nevelők minden diákkal napi kapcsolatban vannak, ami 

családiassá, bensőségessé, közvetlenné teszi az együttélést, a mindennapokat. 

Az itt lakó diákokat átlagosan 25 fős csoportban rendeljük nevelőtanárainkhoz. Igyekszünk 

több éven át ugyanazokat a gyerekeket ugyanahhoz a nevelőtanárhoz beosztani. 

Nevelőtanáraink egész tanévre szóló munkatervet készítenek a csoport nevelési-oktatási 

feladatainak, valamint a diákok szabadidős tevékenységeinek segítésére. A csoportot kisebb 

közösségekre, úgynevezett lakóközösségekre szervezzük, melyek tudatos kialakításában 

maguk a diákok is részt vehetnek. A csoportvezető tanár intézi a csoport közösségi ügyeit, 

segíti a csoportot alkotó diákok személyes problémáit, és az eredményesség érdekében 

kapcsolatot tart a szülővel, az osztályfőnökkel és a szaktanárokkal. 

A diákönkormányzat intézményi szinten működik, melyen belül jelentős a kollégiumi 

érdekérvényesítés. 

 

5. A nevelőtestület  

 

A kollégiumban 9 fő nevelőtanár, és 1 fő kollégiumvezető dolgozik. Kivétel nélkül 

rendelkeznek pedagógiai végzettséggel, többen valamely, az iskolai képzési struktúrában is 

hasznosítható szakirányú végzettségekkel. Nevelőtanáraink többsége hosszú évek óta 

kollégiumunk dolgozója.  

A kollégium nevelőtestületének létszámát a felvett diáklétszám, a kötelező foglalkozások 

száma, és a kollégiumi épületekben teljesítendő ügyeleti tevékenységek alapján számoljuk. A 

létszámot befolyásolja még a telephelyek száma és a koedukáció. 

Kollégiumunkban alapelvként kezeljük azt a tényt, hogy aki ebben az intézményben 

kollégiumi nevelőtanári illetve támogató oktatói tevékenységet kíván folytatni, az legyen 

gyerekközpontú, következetes és követelménytámasztó. Legyen sokoldalú és mindenekelőtt 

megfeleljen a társadalom által is óhajtott, kívánt szülői szerepnek. A kollégiumban a nevelési 

feladatokat meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező kollégiumi 

nevelőtanár láthatja el, aki: 

a) az oktatói testület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi 

munkáját, 

b) rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai 

ismeretekkel rendelkezik, 

c) képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, 

értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában, 
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d) egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő 

példaként szolgál a diákok számára, 

e) megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a 

tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és bizalmat helyezi előtérbe, 

f) képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, 

g) képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani, 

h) képes a konfliktusok eredményes kezelésére, 

i) munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt 

vevő személyekkel, szervezetekkel. 

A jogszabályi elvárásoknak a jelenlegi nevelőtestület megfelel, úgy szakmai, mint emberi 

szempontból. A kollégiumi nevelők munkájukat a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, 

a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékeire, az egyenlő bánásmódra, valamint 

az egészséges életmódra és a fenntartható fejlődésre való tekintettel végzik. 

Nevelőtanárok (2020 óta új néven támogató oktatók) összetétele hölgyek és férfiak vegyesen, 

hiszen a képzésbe lányok és fiúk egyaránt bekapcsolódnak. A nemenkénti és szintenkénti 

ügyeletre való tekintettel, a jogszabályban foglaltaknak megfelelő létszámban. 

A kollégium felelős vezetője az intézmény igazgatója, a kollégium szakmai vezetője a 

kollégiumvezető. Munkáját az intézmény igazgatója irányítja. 

 

6. A kollégium tárgyi feltételei 

 

Erdész úti épületünk, a csendes üdülőfalu Sár-hegyének északi oldalán épült fel, közvetlenül 

az iskola mellett. Az ingatlan kétszintes, amelynek alsó szintjén a fiúk, felsőn a lány tanulók 

töltik mindennapjaikat.  

A diákok elhelyezésére rendelkezésünkre áll: tizenhárom 4 ágyas a fiú szinten, tizenkét 4 

ágyas a leány szinten, és egy 12 ágyas szoba az iskola alagsorában. Minden szinten van 

vizesblokk, három-három zuhanyzóval és három-három WC helyiséggel. Az épületben 

található még ételmelegítő, klubhelység, éjszakás ügyeleti szoba szintenként, 

kollégiumvezetői iroda, nevelői szoba, takarítószer-raktár, ágyneműraktár, és két betegszoba. 

A földszinten működik egy kis edzőterem is, mely felszereltségét tekintve már kissé elavult. 

Az Üdülősor út 42. szám alatti épületben, amely a település központi részén található, 

három szinten kerültek kialakításra a lakószobák. Ebben az épületben csak fiútanulók laknak. 

Az épület vizesblokkjait 2019. év tavaszán felújították egy évvel később, 2020 tavaszán az 

épületet kifestették és egy pályázat segítségével újrabútorozták 

A kollégiumi épületekben nincs lehetőség tanulóhelyiségek, foglalkoztatók kialakítására, 

ezért a közös, nevelőtanáraink által vezetett tanulószobákat az iskola tantermeiben illetve a 

szobákban szervezzük meg. De a kollégium nem csak az iskola tantermeit használhatja, 

hanem sportlétesítményeit is, amely jelentős segítség a délutáni foglalkozások megtartásában. 

 

7. Tanulóink  

 

Magatartás: kollégiumi diákjaink általános magatartása, viselkedési kultúrája jónak 

mondható. Magatartási átlaguk érdemjeggyel kifejezve általában közepes. Vállalt és 
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rendszeres, vagy kijelölt feladataikat többnyire tisztességgel teljesítik. A kollégium 

berendezési tárgyait megbecsülik, gondatlanságból fakadó kár ritka, szándékos károkozás 

nem jellemző. 

Tanulmányi eredmények: a kollégium tanulmányi átlaga félévkor 2,9 és 3,2; tanév végén 

3,00 és 3,4 között szokott alakulni. Épületenként csak kevés, 4-8 fő az a tanuló, aki a napi 

tanulását esti tanulással is kiegészíti saját akaratából, főként este 21.00 és 23.00 óra között. A 

kollégiumi csoportfoglalkozásokat, amelyek többnyire este 19.00 óra után kezdődnek, 

tisztességesen látogatják, de többségükön, különösen a 9-10 évfolyam diákjainál, látszik a 

fáradtság.  

Nevelőtestületünk csoportvezető tanárai minden félévben felmérik az elmúlt szorgalmi 

időszak legfontosabb adatait, amelyek aztán alapját képezik a következő félév tervezéseinek. 

Kollégiumi diákjainknál a 2017-2018. tanévben bevezettük a minden kollégiumi 

tevékenységet átfogó és személyre szabott komplex értékelést. Ez az alapja a féléves és tanév 

végi jutalmazásoknak, elmarasztalásoknak, valamint a következő tanévre szóló kollégiumi 

felvételiknek, elhelyezéseknek is. 

A csoportszintű felmérések összegzésének eredményei alapján, kollégiumi szinten is 

elemzésre tartjuk érdemesnek: 

 a tanulási nehézségek miatt lemorzsolódó diákok számát (arányát), 

 az egyéni, komplex teljesítmények kiemelkedő és nagyon gyenge arányait és látható 

okait,  

 a kiemelkedően tehetséges diákjainkkal történő foglalkozások tapasztalatait. 

 

Amikor diákjaink beadták jelentkezésüket intézményünkbe, bizonyára mindannyian 

mérlegelték, hogy olyan hivatást választanak, amely több szempontból is kötelezi őket. Az 

erdészet, a vadászat és a gazdaszerep szeretetet és hűséget jelent a magyar földhöz, az 

erdőhöz az állatokhoz. Az ezekkel való lelkiismeretes törődést. Szűkebb és tágabb természeti 

környezetünk megőrzését, ápolását. Törekvést a tisztaság fenntartására. Folyamatos, nemcsak 

a hétköznapokra, hanem az ünnepnapokra is kiterjedő munkát, hiszen az állatoknak akkor is 

enni kell adni. Vetni, aratni, szüretelni és minden más egyéb mezőgazdasági tevékenységet 

akkor kell csinálni, amikor azt a föld, a termés megkívánja. Nincs ez másképpen az erdészeti 

tevékenységek terén sem. A kollégium igen sok, a természethez kapcsolódó programot, 

foglalkozást kínál tanulóinknak, megfelelve ezzel az Örökös Ökoiskola címnek is. 
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8. A helyzetelemzésre épülő SWOT-analízis 

 

 

Erősségek 

 kiváló környezeti adottságok 

 a tanulók szocializáltsága 

 jól képzett nevelőtanárok 

 a diákok szakma iránti elkötelezettsége 

 saját intézményi lőtér fegyverkészlettel 

 kiváló infrastruktúra a testnevelés 

oktatásához 

 jól működő hagyományrendszer 

 széles körű külső kapcsolatrendszer 

 pozitív beiskolázási adatok 

 hatékonyan működő konyha 

 az iskola-kollégium közelsége 

 empatikus dolgozók 

 jól működő GYIV-munka 

 

 

Gyengeségek 

 zsúfolt lakószobák 

 fejleszthető a kollégium tehetséggondozó 

tevékenysége 

 hiányos a lakószobák felszereltsége 

 nincsenek kollégiumi foglalkoztató 

helyiségek; 

 a tanulók a tanulószobai foglalkozás alatt 

a tantermekben kénytelenek tanulni; 

 kollégiumunk általános amortizálódása, 

felszerelési tárgyaink elhasználtsága, 

hiányosságai 

 személyes értékmegőrzés alacsony foka 

(biztonsági záras bejárati ajtók, zárható, 

vagy szobai hűtők, kollégiumi 

kamerarendszer 

 

 

Lehetőségek 

 pályázati úton további források bevonása 

 a tanulói hiányosságok pótlása 

rendszeres korrepetálásokkal 

 hátránykompenzáció 

 a mozgási, sportolási lehetőségek és a 

környezeti adottságok jobb kihasználása 

 egyéni foglalkozások hatékonyságának 

javítása 

 tehetséggondozó foglakozások beindítása 

 a kollégiumi színházterem felújításával 

adódó lehetőségek kihasználása 

 kollégiumi programok, előadások 

szervezése 

 a tanulók motiválása 

 környezetünk szépítése 

 a kihasználatlan potenciálok (pl. 

szaktanárok szakmai tudása) mozgósítása 

 

Veszélyek 

 a kollégiumi férőhely hiánya 

 egyre gyengébb alapfelkészültséggel 

érkező diákok 

 csökkenő tanulólétszám 

 a HH, HHH, és az SNI tanulók számának 

növekedése 

 a családok egyre nehezebb anyagi 

helyzete 

 szétszórt kollégiumi lakhatás, 

elszigetelődő kollégiumi közösségek 

(Hanák, Vak Bottyán, két Vadas épület) 

 

 

  



Vadas Jenő Tehetséggondozó Szakkollégium 

Szakkollégiumi Program 

2021. 

10 

 

 

9. A helyzetelemzésből adódó stratégiai célok 

 

Nevelő munkánk során a következő célok kapnak kiemelt szerepet: 

 Minden csoportvezető tanár ismerje meg a hozzá tartozó diákok személyes 

képességeit és készségeit, személyiségét, szociális helyzetét és a hozzá tartozó csoport 

általános jellemzőit. Ezek képezzék későbbiekben, pedagógiai munkájuk tervezésének 

alapját. 

 Diákjaink ismerjék meg saját képességeiket, törekedjenek mindennapi munkájukban 

az ennek megfelelő teljesítményre. Választott szakirányú képzésük valamely 

részterületén próbáljanak kiemelkedő eredményeket elérni. 

 Fokozatosan váljanak egyre önállóbbakká, tanulják meg életüket önállóan is 

eredményesen szervezni. 

 Legyenek másokkal figyelmesek, udvariasak. A rászorulókkal segítőkészek és 

önzetlenek. 

 Váljanak elfogadóvá, legyenek türelmesek, megértőek a körülöttük élő emberekkel. 

 Váljanak szakmájukat hivatásszerűen szerető, karizmatikus, alkotó személyiséggé. 

 

Tanítás-tanulás terén fontosnak tartjuk: 

 minden diák számára elfogadható tanulási körülmények biztosítását; 

 tehetséges diákjaink kiemelt segítését, személyre szóló tehetséggondozó foglalkozások 

tartását; 

 az eredményes tanulási technikák megismertetését és elsajátítását; 

 a mindennapi tevékenységekhez szükséges tanári segítség biztosítását, a lemaradók 

számára felzárkóztató programok működtetését; 

 a művelődés és ismeretszerzés feltételeinek széles körű biztosítását; 

 tekintettel arra, hogy a kollégiumban csak a Mátra Erdészeti Technikum diákjai kaptak 

helyet, kiemelt hangsúlyt kapjon szakkollégiumi tevékenységünkben az iskola 

szakmai irányultságának, főként gyakorlati értelemben vett támogatása. 

 

Életvitel, közösségi kapcsolatok terén alakuljon ki: 

 szakmai alapokra helyezett együttműködés az iskolával, folyamatos információcsere a 

családdal; 

 kötelességek teljesítését elváró, jogokat tisztelő, egyértelmű norma- és értékrendszer 

közvetítése a diákjaink felé; 

 személyi szükségleteket elismerő, személyes intimitást tiszteletben tartó és támogató 

együttműködés a diákokkal; 

 feltételeinkhez illeszkedő, a diákok és a szülők elvárásait is figyelembe vevő, a több 

intézményépületben is egységes házi - és szokásrend; 

 a diákok önrendelkező és kezdeményező szerepének támogatása, diákképviselet és 

diákönkormányzat segítése; 

 a tanár és a diák közötti, bizalmi kapcsolaton alapuló együttélés és együttműködés; 

 a közösségi együttélés és együttlét demokráciájának gyakorlása; 

 az egyéni kötelesség- és felelősségvállalás; 

 reális önkép, önismeret, önálló sikeres életvitel; 

 a természeti környezet szeretete és védelme; 

 az értékteremtő fizikai munka megbecsülése. 
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Szabadidős tevékenység és szociális segítés terén alakuljon ki: 

 a szabadidő változatos, az egyén számára hasznos, kulturált eltöltésének gyakorlata; 

 a diákkezdeményezések, önszerveződések támogatása; 

 szakkollégiumi programokon való aktív részvétel (előadások, üzemlátogatások, 

versenyek, kirándulások, hétvégi foglalkozások); 

 tárgyi feltételek hozzáférhetőségének (könyvtár, sportlétesítmények, játékok, szakköri 

helyiségek, számítástechnikai eszközök) igény szerinti kialakítása; 

 színes, szabad programválasztás (előadások, képzések, kirándulások, túrák, mozi, 

színház, sport) kínálata; 

 diákjaink jussanak hozzá azokhoz a kedvezményekhez, támogatási lehetőségekhez, 

amelyekkel az iskolai tevékenységük eredményesebb lehet, és amelyek a 

kollégiumban tartózkodásukat kellemesebbé teheti, az esélyegyenlőséget biztosítva. 

A fenti stratégiai célok elérése érdekében vezettük be a szakkollégiumi tevékenységrendszert, 

mindazokat a foglalkozásokat, programokat, melyek garantálják a célok megvalósulását. 

A szakkollégiumi tevékenységek révén segíteni kívánjuk tanulóinkat a jobb tanulmányi 

eredmény elérésében is. A délelőtti 8-9 óra tananyagát interaktív módon, színesebben, 

befogadhatóbban szeretnénk diákjainkkal elsajátíttatni. Fontosnak tartjuk, hogy tárgyi és 

személyi feltételeinket a tanulók érdekében a lehető leghatékonyabban ki tudjuk használni. A 

szakkollégiumi foglalkozásokon való részvételt a Hanák Kolos Kollégiumban és Vak Bottyán 

János Kollégiumban lakó diákjaink számára is biztosítjuk.  
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10. A kollégiumi nevelés célja, alapelvei, feladatai 

 

A kollégiumi nevelés célja: 

A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges 

fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, 

személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és 

módszereinek felhasználásával. 

A kollégiumi nevelés alapelvei: 

Kollégiumunk értékrendje és alapelvei az közoktatásról szóló törvényben és a Kollégiumi 

Nevelés Országos Alapprogramjában leírtakon, valamint a saját pedagógiai 

hagyományunkban megteremtett értékeken nyugszanak. Belső szakmai vitáink folyamatosan 

csiszolják értékrendünket és pedagógiai alapelveinket, illetve azok gyakorlati érvényesülését. 

Különösen fontosnak tartott pedagógiai elvek, alapértékek: 

 önállóság 

 együttműködés 

 nyitottság 

 sokszínűség 

 humanizmus 

 esélyegyenlőség 

 közösség 

 türelmesség 

 szakszerűség 

 korrektség 

 tisztelet 

 munka 

 empátia 

 egyértelműség 

 

A kollégium-céljai elérése érdekében-gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet 

alakít ki, és tanulóközpontú tevékenységrendszert működtet az alábbiak figyelembevételével: 

 az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése, demokratikus és humanista elvek alkalmazása; 

 a nevelés folyamatát a diákok iránti bizalom és felelősség, szeretet hassa át; 

 a pedagógiai tevékenységet intellektuális igényesség, kulturált stílus jellemezze, 

melynek jellemzője a rendszeresség és a következetesség; 

 az alapvető erkölcsi normák betartása; 

 az egyéni sajátosságok figyelembe vétele; 

 a nevelőtevékenység építsen a diákok öntevékenységére, önszerveződő képességére, 

az intézmény környezetében lévő társadalmi és civil szervezetekkel való konstruktív 

együttműködésre; 

 együttműködés a szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal; 

 az integrált nevelés megvalósítása; 
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 orientáló, motiváló, aktivizálni képes, tevékenységközpontú, segítő pedagógiai 

módszerek alkalmazása; 

 egyéni bánásmód alkalmazása, a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek 

figyelembevétele 

 nemzeti hagyományok, a nemzeti azonosságtudat, valamint az etnikai kisebbségi 

azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása 

 

A kollégiumi nevelés feladatai: 

A kollégium, a kollégiumi jogviszony fennállása alatt biztosítja diákjai számára azok iskolai 

tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. 

A kollégiumi nevelés feladata különösen: 

 A tanulás tanítása 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

11. A szakkollégiumi rendszer jelenlegi alapja 

 

Kollégiumunk a 2015/16. tanévben kezdett tudatosan készülni a szakkollégiumi feladatok 

ellátásra. Számos olyan tevékenységet vezettünk be, melyek alapját képezhetik ennek a 

rendszernek, és a minőségi kollégiumi lét biztosítása mellett többletfeladatot is ellátunk. 

Az elmúlt évben bevezettük a kollégiumi diákok egyéni értékelését. A tanulók előre 

megismerik az értékelés szempontrendszerét, azt, hogy miért fognak plusz pontot kapni, és 

mivel fognak eredményeiken rontani. E rangsor alapján az első három helyezettet 

jutalmazzuk, illetve „Kiváló kollégiumi diák” elismerést kap a legkiemelkedőbb. Az utolsó 

helyezettek a saját kollégiumunkban történő elhelyezést kockáztatják. A tehetséggondozó 

foglalkozásokon való aktív részvételért további pontokat kaphatnak a diákok, ezzel is 

ösztönözve őket a szabad idő jobb kihasználására. 

Az egyéni értékelés különösen fontos a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

kiszűrésében, a velük való egyéni foglalkozás előkészítésében. 

Az intézmény 2018-2020. között pályázati vállalásait teljesítette a GINOP 6.2.3.-ban, mely 

további segítséget, lehetőséget jelentett a lemorzsolódás csökkentésére, a veszélyeztettet 

tanulók megsegítésére. A megkezdett foglalkozásokat a támogató oktatók erejükhöz mérten 

tovább folytatják a jövőben is. 
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Egyik legfontosabb feladatunk a tanuláshoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése, segítése. 

Sajnos az iskolai bukások száma elég magas. Ezen próbálunk segíteni számtalan módszerrel, 

gyakorlattal: önálló tanulási lehetőségekkel, tanulópárok kialakításával, rendszeres 

kikérdezéssel, esti tanulás engedélyezésével 23.00 óráig, kedvezményekkel, jutalmazásokkal. 

Minden szaktanár korrepetálással segíti a tanulási problémákkal küzdő diákokat. A rászoruló 

diákoknak egyéni fejlesztő foglalkozásokat, a tanulási időbe beépített felzárkóztatókat 

szervezünk. Mindezek a tevékenységek biztosítják a személyre szabott támogatást. 

Céltudatos nevelési programunk működik. Hosszú évek óta neveltségi szintfelmérésekkel 

kezdjük a tanévet a 9. évfolyamon. A felmérés eredményeire építve készítjük el a 9. és 10. 

évfolyam nevelési terveit (konkrét foglalkozástervekkel – tematikus tervekkel). Diákjaink 

egyébként elismerten jól neveltek, udvariasak és előzékenyek.  

Jól és eredményesen együttműködő közösségek kialakítása a célunk. Ennek érdekében 

vezettük be az „aktuális csoportfoglalkozás”-t, amely valóban az élményszerű és tartalmas 

együttlét gyakorlatát célozza meg. A csoportok tagjai sokat kirándulnak, túráznak, sportolnak, 

játszanak, főznek, nyársalnak, stb. együtt. 

Jó közösségépítő munkánkat igazolja, hogy a gólyatábort segítő, felsőbb éves diákokat, külön 

szűrőrendszerrel kell kiválogatni, akkora a túljelentkezés a feladatra (pedig ez, még a nyári 

szünet időszaka). 

Diákjaink óriási munkabírással, és nagy szívvel (saját szabadidejük feláldozásával) segítenek 

az iskola és kollégium minden nagyobb rendezvényének lebonyolításában (pl. szakmai napok, 

ünnepek, versenyek, vadászbál, ballagás, stb.). 

Nagyon fontosnak tarjuk az egészséges életmód mindennapi életbe történő beépítését, 

kialakítását. Sok sportfoglalkozást, kiemelt mozgással járó programot, versenyeket, tornákat, 

házibajnokságokat szervezünk a tanév során. A beszoktató 9. évfolyamos gólyatáborban 

például naponta több kilométer túrát tervezünk a számtalan játékos, közösségépítő foglalkozás 

mellett.  

Minden évben érmek és kupák sokaságát hozzák diákjaink a sportversenyekről. Ezen a téren 

is nagyon jó az együttműködés az iskola ilyen jellegű foglalkozásaival is. 

Alapelvünk a személyes törődés diákjainkkal. A szaktanárok személy szerint mérik fel a 

diákok készség- és képességszintjét, és megtervezik hozzá a továbbhaladás céljait, 

módszereit.  

Számtalan tehetségkutató és tehetségsegítő egyszeri programot tervezünk az éves 

munkatervünkben (gólyatábori programok, kulturális versenyek, sport háziversenyek, 

pályázati kiírások, stb.) 

Minden csoportban van lehetőség egyéni foglalkozások keretében tájékozódni a diákok napi 

problémáiról és segítséget nyújtani az egyéni, napi gondokon. Tanév elején felmérjük a 

személyes törődést igénylő diákjainkat és tervszerűen igyekszünk segíteni.  

Kollégiumunkban jelenleg is aktív sportélet van. Az intézmény jó infrastruktúráját 

(tornaterem, bitumenes kézilabdapálya és kosárlabdapálya, teniszpálya, nagypályás focipálya, 

futópálya, konditermek, túraútvonalak) igyekszünk kihasználni. Ezekkel a foglalkozásokkal 

célunk, hogy tanulóink megtalálják a számukra leginkább megfelelő mozgásformát. A 

sportolási lehetőség az albérletben lakó és a Hanák Kollégium diákjai számára is biztosított.  

Kollégiumunk szerteágazó tevékenysége bizonyítéka annak, hogy nemcsak az „alapfeladat” 

ellátására törekszünk, hanem minden lehetőséget megragadunk, hogy diákjaink számára 
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tartalmas kollégiumi létet tudjunk biztosítani, amely számos területen hozzájárulhat 

személyiségük fejlesztéséhez.  
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12. A szakkollégiumi rendszer bevezetésének célja 

 

A szakkollégiumi rendszer célja: biztosított legyen kollégistáink számára egy olyan 

pedagógiai-szakmai tartalom és struktúra, mely a kollégium alapfeladatain túl komplex 

személyiséggazdagító programot képes nyújtani. 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv.-ben foglaltak alapján a kollégium feladata 

a tanuló humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és 

érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése. 

Lehetőséget biztosítunk a sportolásra, művelődésre és önképzésre. Fontos feladatunk a 

tanulók aktivitásának, érdeklődésének fejlesztése, az öntevékeny, önszerveződő 

kezdeményezések felhasználása, integrált nevelés megvalósítása. A kollégium részben, vagy 

egészben szakkollégiumként is működhet a személyközpontú tehetséggondozás érdekében. A 

tehetséggondozásban eddig elért eredményeink továbbfejlesztése érdekében 

tevékenységünket ennek a lehetőségnek a szem előtt tartásával kívánjuk folytatni. 

A szakkollégiumi rendszer kialakítására a 2018/19. tanévben bevezető-programként számos 

tehetséggondozó foglakozást hirdettünk meg a gyerekek számára. 

Tehetséggondozó foglalkozásainkat elsősorban az iskola által preferált szakmai képzések 

(erdész-vadász) ismeretanyagának bővítése, színesítése, és az intézmény képzésében is 

kiemelt szerepet játszó természet- és környezetvédelem köré szervezzük, másodsorban 

kiemelt szerepet kap diákjaink egészséges életmódra nevelése. 

Kollégiumunk jelenleg is rendelkezik több hatékony eszközzel ahhoz, hogy az ideérkező 

erdész, vadász valamint a természetvédelem iránt érdeklődő tehetséges diákjaink nevelésével–

oktatásával kapcsolatosan megfelelő segítséget adjon. Feladatunknak tekintjük azonban az 

ilyen diákok felfedezését, megtalálását is, és természetesen ezután tervszerű, célirányos, 

szakirányú motiválásukat, elkötelezettségük erősítését. További feladat a szakkollégiumi 

specifikumok évről évre történő folyamatos bővítése. 

Az iskolai képzéssel koherens szakmai ismeretek mellett, a közismereti tárgyak, a sport és a 

művészetek területén igyekszünk korrekt tehetségazonosító, tehetséggondozó, és tehetség-

tanácsadó tevékenységet végezni. 

Tehetségfejlesztő munkánk során igyekszünk fejleszteni a tanulók asszertivitását, differenciált 

egyéni és csoportos fejlesztésre törekszünk. Alapcélunk a személyiség gazdagítása. Komplex 

módon igyekszünk megvalósítani az erős és a gyenge oldali fejlesztést egyaránt, megfelelő 

„légkört” teremtünk és biztosítjuk a lazítást, a feltöltődést is. 

A tervezett közösségépítő (túrák, gólyatábor, gombagyűjtés, stb.) valamint a tehetséggondozó 

foglalkozások, ahol kisebb közösségek szerveződnek, lehetőséget biztosítanak a csoportok 

önszerveződésének elősegítésére, a társadalmi szerepek tanulására, a társadalmi problémák 

iránti érzékenységre. 

A kézdivásárhelyi líceummal és a leskói erdésziskolával való kapcsolattartás révén segíteni 

kívánjuk a tanulók magyarságtudatának komplex fejlesztését, a magyar kultúra értékeinek 

terjesztését. 

Tervezzük tehetségfejlesztő szakvizsgával rendelkező szakértő pedagógus alkalmazását, vagy 

saját kollégáink ilyen irányú továbbképzésének segítését.  
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Több stratégiai területen, például: az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás, a környezetvédelem 

és a természetvédelem területein, tervezünk szakmailag korrekt, tehetségazonosító, 

tehetséggondozó tevékenységet végezni. 

Tehetségfejlesztő munkánk során igyekszünk a tanulók egyéni képességeit és készségeit, 

ugyanakkor a teljes személyiséget fejleszteni.  

Alapeszközünk az érdeklődésre alapozott elméleti tudás élményszerű átadása, és a mindehhez 

köthető kreatív gyakorlati tevékenység végeztetése diákjainkkal. 
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13. A szakkollégiumi célrendszert megvalósító tehetséggondozó foglalkozások 

 

 

a) Környezet- és természetvédelmi szakkör 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti két óra; 68 óra/tanév 

 

A foglalkozás leírása: iskolánkban a környezettudatosságra nevelés leginkább alkalmazott 

színtere a hagyományos és nem hagyományos tanórai foglalkozások, valamint számos tanórán 

kívüli foglalkozás.  Mostani programunkkal lehetőséget kívánunk nyújtani érdeklődő 

diákjainknak, hogy még inkább el tudjanak mélyedni a környezetvédelem egyes témáiban. 

Kiemelt jelentőségű az élmény-, a tevékenységközpontú és az interaktív módszerek 

alkalmazása. Differenciált eljárásokkal, tartalmakkal és oktatásszervezési megoldásokkal 

alkalmazkodunk a tanulók között meglévő nagyobb különbségekhez. Feldolgozott témák 

között szerepel a levegő, a levegőszennyezés és egészségügyi hatásai; allergiás 

megbetegedések- előtérben a pollenallergia; üvegházhatás; ózonpajzs és védelme; a nem 

megújuló energiaforrások; az atomenergia; megújuló energiaforrások; energiatakarékosság; a 

talaj, a talajszennyezés és a talajvédelem; a hulladékok fajtájai; a veszélyes hulladékok és 

kezelésük; a szelektív hulladékgyűjtés; víz a mindennapi életünkben- kísérletek vízzel; a 

vizek szennyezettsége; a savas esők; szelíd növényvédelem- természetes védő-és riasztó, 

rovarölő anyagok; látogatás ökofarmon,  és nemzeti parkokban. 

A tanév folyamán fotópályázatot hirdetünk meg a diákoknak. Létrehozzuk a 

Környezetvédelmi Híradót. A szaktanterem előtti faliújságon rendszeresen tájékoztatjuk a 

tanulókat a legfrissebb környezet- és természetvédelmi problémákról, megoldási 

lehetőségekről, a kutatás legújabb eredményeiről. 

A „jeles napokhoz”kapcsolódó anyagok gyűjtése, megjelenítése: Ózon Világnapja 

(szeptember 16.); Autómentes Nap (szeptember 22.); Takarítási Világnap (szeptember 

23.);Állatok Napja (október 04.); Földünkért Világnap (október 21.); Füstmentes Nap 

(november 17.); „Ne vásárolj semmit” Nap (november 27.);Biodiverzitás Napja (december 

29.); Tisza élővilágának emléknapja (február 01.); A Víz Világnapja (március 22.); A Föld 

Napja (április 22.); Kísérleti Állatok Védelmének Napja (április 24.); Madarak és Fák Napja 

(május 10.);Környezetvédelmi Világnap (június 05.). 

 

A foglakozás célja: 

 A környezeti kultúrára szeretnénk nevelni tanítványainkat. A környezeti kultúra 

magában foglalja a környezet tényleges védelmét is, de annál lényegesen több; 

összetettebb, gazdagabb, komplexebb. A környezeti kultúra ugyanis: életmód, 

gondolkodás-és viselkedésmód, védelem, fejlesztés, okos és mértéktartó fölhasználás. 

 

Várt eredmény: 

 megismerik szűkebb környezetük természeti adottságait; 

 megismerik néhány természeti képződményekben, népszokásokban gazdag hazai 

tájunkat; 

 megtanulják tisztelni a természet értékeit, 
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 magukévá teszik az egészséges életmódot, megismerik a betegségek megelőzésének 

módjait; 

 elsajátítják a környezettudatos magatartásformák alapjait, a helyes környezeti 

attitűdöket; 

 képesek elemezni és felhasználni a különböző információhordozókból (szakmai 

folyóiratok, Internet) szerzett ismereteket; 

 jártasságot szereznek néhány egyszerű természeti jelenség kísérletekkel történő 

bemutatásában; 

 méréseiket fel tudják dolgozni számítógépen; 

 kívülállókat is képesek bevonni környezetvédelmi akciókba; 

 megismerik a hulladék feldolgozásának és újrahasznosításának módjait; 

 képesek érvelni a természet megóvása mellett; 

 képesek írásba foglalni környezetvédelmi elképzeléseiket. 

 

b) Gombaismereti szakkör 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti egy óra; 34 óra/tanév 

A foglakozás leírása: 

A gombaismereti szakkör a természet- és környezetvédő szakkör részeként kerül 

megszervezésre az idei tanévben. Az ide járó diákok erdészetet és vadgazdálkodást tanulnak, 

így a gombaismeret, a gombák és az erdők közötti kölcsönhatások szorosan kapcsolódnak a 

tananyaghoz. A természetben dolgozó személyek gyakran találkozhatnak gombákkal, célszerű 

azokat ismerni, a szakkör ezt segíti elő. A szakkörön a téli időszakban gombász videók 

vetítésével, illetve elméleti alapokkal bővítik ismereteiket. A tavaszi, ill. nyári időszakokban 

terepgyakorlatokon vesznek részt az iskola körüli területen, ahol begyűjtik, majd 

meghatározzák a közösen talált fajokat. 

A foglalkozás célja: 

 a téma iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek kibontakoztatása 

 a hazánkban előforduló leggyakoribb gombafajok ismerete 

 az gombák erdészeti jelentőségének megismerése 

 a biztonságos gombafogyasztási szabályok ismertetése 

 érdekes, látványos, hasznos gombahatározási módok bemutatása 

Várt eredmény: 

 összekovácsolódott, jó szakmai kis közösség jöjjön létre 

 a résztvevők felismerjék a legfontosabb ehető és mérgező gombafajokat 

 a megszerzett ismereteket jól tudják hasznosítani mind a magánéletben, mind a 

szakmában 

 az érdeklődő, tehetséges tanulók számára igény esetén további tehetséggondozás 

(kutatásba bevonás, szakirányú végzettség megszerzésének segítése) 
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c) Filmklub és természetfotózás 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti egy óra; 68 óra/tanév 

A foglakozás leírása: a programban sor kerül szűkebb környezetünk, a Kárpát-medence 

élőhelyeinek bemutatására, Magyarország kiemelt erdőségeinek adaptálására, a Mátra, a 

Bükk, a Cserhát vadállományának feltárására a filmes élményeknek köszönhetően. 

Természetesen a nagyobb átfogó események is bemutatásra kerülnek, így például David 

Attenborough forgatásai vagy éppen Jacques-Yves Cousteau maradandó alkotásai. A 

természet örök körforgása, az alapvető törvényszerűségek, összefüggések bemutatása révén 

egy átfogó képet kaphatnak a részt vevők mindarról, ami érdeklődésük középpontjában áll. A 

filmeket követő beszélgetéseken beszámolhatnak saját erdei élményeikről, melyekből 

mindenki okulhat. A program hatékonyan ötvözi a vizuális kultúrát a gyakorlati tapasztalattal, 

így segítve a diákok képzését. 

 

A foglalkozás célja:  

 a vizuális kultúra révén a diákok emlékezőképességének, lényeglátásának fejlesztése,  

 az elméletben tanultak összekapcsolása a képpel; 

 a természeti összefüggések láttatása. 

 

Várt eredmény: 

 fejlődik a tanuló emlékezőképessége; 

 nő a tanulási motiváció; 

 fejlődik vita- és együttműködési készségük. 

 

 

d) Méhész szakkör 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti egy óra; 34 óra/tanév 

 

A foglalkozás leírása: a digitális tananyagon, képeken, filmeken alapuló gyakorlati oktatással 

kiegészített foglalkozások. Alapvetően elméleti alapú, tanteremi oktatáson nyugvó, évi 3- 4 

méhesben, gyakorlati feladatok végrehajtásán alapuló képzés. Fontosabb munkaformák, 

módszerek: előadás, tanári magyarázat, közös beszélgetés, fényképek, filmek megtekintése, 

gyakorlati bemutatás, önálló feladatmegoldás. 

 

A foglalkozás célja: a méhek világának megismerése, alapismeretek szerzése: a méhészet 

története, a méhbiológia, a méhlegelő; a méhészeti anyagok eszközök és gépek, a méhészeti 

technológia, méhegészségügy, méhtenyésztés, méhészeti termékfeldolgozás területén.  

 

Várt eredmény: elméleti téren alapvető méhbiológiai, kaptárkezelési ismeretek elsajátítása, 

gyakorlati téren méhcsaládkezelés önálló kaptárbontással, személyi védőeszközök (kalapos 

arcvédő, védőkesztyű), méhész füstölő használata. 
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e) Fafaragó szakkör 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti 2 óra; 68 óra/tanév 

 

A foglalkozás leírása: a tanulók fokozatos megismertetése a fafaragás művészetével. Az első 

órákon ismerjék meg a faragható fafajtákat, a faragáshoz használt eszközöket. Képzelőerő és 

rajzkészség fejlesztése következik, melynek során eldönthetik, hogy milyen témát választanak 

elsőként. Tanácsokat kapnak a megfelelő döntéshez. Együtt megrajzoljuk a fára a motívumot, 

majd az eszközök hatékony használata során megtanítom a diákoknak a helyes fafaragási 

technikákat. Igazodom az igényeikhez, képességeikhez, ehhez mérten foglalkozom külön-

külön a diákokkal. Nagy figyelmet és pontosságot igényel ez a munka, mert balesetveszélyes 

a vésők helytelen használata. Ezért minden órán figyelmeztetem és tanítom a helyes 

vésőtartási technikát. Fő célom, hogy a foglalkozások alkalmával a diákok megszeressék a fát, 

a fafaragást és sikerélményük legyen. Jól érezzék magukat tanulás közben.  

 

A foglalkozás célja: a fafajták tulajdonságainak, a famívesség, a fafaragás alapjainak 

megismertetése, megszerettetése a gyerekekkel. 

 

Várt eredmény: az első szakköri év végén saját munkájukból egy iskolai kiállítás 

megszervezése.  

 

f) Íjászat 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti két óra; 68 óra/tanév 

 

A foglalkozás leírása: azon diákoknak ad gyakorlási lehetőséget, akik valamilyen íjjal (csigás-

tradicionális-reflex) rendelkeznek, illetve akik ki akarják próbálni az íjászatot. Heti két nap 

van, hétfő és szerda 14.30-tól a gyakorlásokra, de az igény alapján más időpontokban is 

lőhetnek a tanulók, felügyelettel. 

 

A foglakozás célja: maga az íj használata több célú. Van, aki a hagyományápolási céllal kezd 

el tradicionális íjjal lőni. Vannak, kik sport célból használják a reflex íjukat és vannak, akik 

vadászati célzatból lőnek csigás vagy vadász reflex íjjal. Az iskolánkban induló szakkör ezen 

gyerekeknek szeretne segítséget nyújtani. Maga az íj sok esetben a használójához van 

igazítva, így azok a tanulók, akik már rendelkeznek vele, mindig jártasabbak a lövésben. Az 

iskolánk által vásárolt 3 íj viszont a mozgás-lövés kipróbálására tökéletes. A gyerekek 

egymástól, oktatójuktól elsajátíthatják a különböző íjak kezelését. 

A diákok közt jó páran vadászati célzattal kezdtek el íjjal lőni. Az iskolánk „íjászpályája” az 

íjászvizsga felkészülésére, gyakorlására megfelel.  

A vadászíjászattal kapcsolatban értékes tapasztalatokat tudok a leendő vadászíjászoknak 

átadni. 

Fontosnak találom, hogy az iskolánk ezt a szabadidős tevékenységet, sportot támogassa, hisz 

országos szinten is nő az íjászok tábora. Tudomásom szerint talán mi vagyunk az első az 

erdészeti-vadgazdálkodási iskolák közül. 

 

Várt eredmény: remélhetőleg lesznek diákok, akik ezzel a hagyományos vadászati móddal 

fogják a vadászatot folytatni. 
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g) Vadász –lövész tehetséggondozó foglalkozás 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti két óra; 68 óra/tanév 

 

A foglakozás leírása: a foglalkozáson résztvevő diákok megismerkednek a lövészet alapvető 

elemeivel, és elsajátíthatják és gyakorolhatják a lövészetet. Légfegyverrel és 022-es 

kispuskával, valamint ”ökopuskával”csiszolhatják lövőkészségüket. Másrészt a tanulók 

kaphatnak egy komplex képet a vadgazdálkodásról az év hónapjaira lebontva, gyakorlati 

oldalról megközelítve.  

 

A foglalkozások célja:  

 a sportlövészet (céllövészet) alapjainak elsajátítása; 

 a lövőkészség fejlesztése; 

 a legjobb tanulók versenyekre való felkészítése. 

 

Várt eredmény:  

 a tanulók elsajátítják az álló lövészet alapjait; 

 a versenyző tanulók eredményesebbé válnak a lövészetben. 

 

h) Háztartási és élelmiszerbiztonsági tehetséggondozó foglalkozás 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti két óra; 68 óra/tanév  

 

A foglalkozás leírása: a szakköri foglalkozás jelentősége olyan szemlélet kialakítása, amely 

nélkülözhetetlen a mindennapi életvitelben, az egészséges életmód kialakításában. A tanulók 

megismerik a helyes táplálkozás és az ezzel összefüggő egészségmegőrzés fontosságát. 

Tervezett feladatok: 

 

 helyes táplálkozási alapelvek megismerése: tanulói felkészüléssel (PPT); 

 élelmiszerbiztonsági veszélyek elemzése a tanulók biológiai és kémiai ismereteinek 

felelevenítésével; 

 élelmiszereredetű megbetegedések megismerése önálló kutatómunkával; 

 egészséges életmód-szemlélet kialakítása a megszerzett ismeretekre épülve; 

 a témakörök lezárása, összegzése során ételkészítés a tanulók kreativitása alapján. 

A foglalkozások a kollégiumi konyhában, illetve tanteremben zajlanak. 

 

A foglalkozás célja: olyan ismeretek megszerzése, melyek segítenek az egészséges 

táplálkozás kialakításában, illetve az egészségtelen életmódból fakadó veszélyek 

felismerésében. 

A foglalkozásokon ételkészítési technikákat sajátítunk el, egészséges ételeket készítünk el. 

Készség szintjén alkalmazzuk a higiéniai követelményeket. Az élelmiszerbiztonság elméleti 

alapjait megismerik tanulóink, melyet várhatóan be tudnak majd illeszteni mindennapi 

életükbe. 

 

Várt eredmény: 

 A tanulók elsajátítják a legfontosabb higiéniai követelményeket.  
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 Önállóan képesek előkészíteni az alapanyagokat és megfelelő konyhatechnológiai 

eljárásokkal ételt készíteni. 

 Megismerik a táplálkozás és az egészségmegőrzés közötti összefüggéseket. 

 Ismereteik elősegítik a tudatos vásárlást és az egészséges életmód kialakítását. 

 

i) Mozgókép és média szakkör 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti egy óra; 34 óra/tanév  

 

A foglalkozás leírása: A média rendkívüli hatással van korunk emberének tájékozottságára, 

személyiségére, hiszen tömegek napirendjét osztja be a televízió. Sugalmazza, hogyan 

gondolkodjunk a világ dolgairól, étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, 

életcélokat teremt. Az internet virtuális közege pedig nagyon sok fiatal második otthonaként 

funkcionál, ahol több időt töltenek el, mint bárhol másutt. Mivel a média képes arra, hogy 

átformálja a nyelvet, az értékrendet, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet 

és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés 

alapvető eszköze.  

A médiaműveltség hozzájárul a kulcskompetenciák fejlesztése közül az az alábbiak 

fejlesztéséhez: 

 anyanyelvi kommunikációs készség 

 digitális, a szociális és állampolgári kompetenciák 

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

 Tematika: formanyelv (kifejezőeszközök), filmtörténeti korszakok, stílusirányzatok, rendezői 

pályaképek, médiaműfajok, a média társadalmi szerepe, jog/etika és média, 

közönség/befogadás, filmműfajok 

 

A foglalkozás célja:  

 egy önálló és kritikus attitűd kialakítása, 

 olyan személyiségek formálása, akik képesek szelektálni a média rendkívül széles 

kínálatából, 

 elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszteni a reális énkép 

kialakítását, 

 a művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok 

átélhető megjelenítésével segíteni a toleráns, másokkal szemben empatikus 

személyiség kialakítását, az életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek 

humánus kezelését. 

Várt eredmény: 

 a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a különböző 

médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, 
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 nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat – vagyis a 

mozgóképi írás-olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése, 

 a szakkörtagok alapszintű tudást szerezzenek mozgóképi szövegértésből. 

 tisztában legyenek a média társadalmi és véleményformáló szerepével, aktuális 

tendenciáival. 

 tudjanak tájékozódni és szelektálni a digitális világban. 

 

j) Asztalitenisz sportkör 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti egy óra; 34 óra/tanév  

 

A foglalkozás leírása: az asztali tenisz szakkört a kollégium az egészséges életmódra nevelés 

céljából indította. A szakkörbe olyan diákok jelentkeznek, akik különböző településekről 

érkeztek és nem ápolnak baráti viszonyt egymással. Ezért célként fogalmazódott meg ezen 

tanulók szorosabb közösséggé való kovácsolása. Várakozásaink szerint ezáltal tanulmányaik 

folytatásában is segítségükre lesznek egymásnak. A diákok mindegyike ismeri az asztalitenisz 

sportot, de szabályait, valamint a játék gyakorlatát már kevésbé. 

Tervezett feladatok: 

 szabályismertetés, a játék eredete, 

 a legeredményesebb magyar sportolók megismertetése, 

 az adogatás elsajátítása, gyakorlása, 

 tenyeres ütésfajták elsajátítása, gyakorlása, 

 fonákütésfajták elsajátítása, gyakorlása, 

 gyakorló mérkőzések játszása, 

 páros játék szabályainak megismertetése, 

 páros gyakorló mérkőzések. 

 

A foglalkozás célja:  

 a sportág iránt érdeklődő tanulók alapszinten ismerjék meg a játék szabályait, 

 

 tanulják meg a helyes sportszertartást, 

 a diákok sajátítsák el a szabályos adogatást, 

 ismerjék meg és gyakorolják a különféle ütésmódokat. 

 

Várt eredmény: 

 a tanuló biztosan tudjon adogatni, 

 tenyeres ütéssel magabiztosan tudjon jobb- illetve baloldalra felváltva ütni, 

 fonák ütéssel tudjon nyesett illetve pörgetett labdát is ütni, 

 tehetséges diákok versenyen való szerepeltetése. 
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k) Teremlabdarúgó sportkör 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti két óra; 68 óra/tanév  

 

A foglalkozás leírása: a foglalkozást heti 2 órában szervezzük, a diákok délutáni 

szabadidejében. 

Iskolánkban, részben a helyi adottságok, a kialakított feltételek, részben a tanulói igények 

alapján két labdajáték élvez prioritást: a röplabda, és a labdarúgás. Ezekre épül a körzeti és 

lehetőségek szerint a magasabb szervezettségű versenyeztetés is. Több kollégista diákunk 

sportol a gyöngyösi labdarúgó és futsal csapatokban is. A kollégium délutáni szabadidős 

tevékenységének is egyik kiemelt játéka a foci. Évről évre jelentkezik igény a diákok felől a 

rendszeres és szakember segítésével irányított sporttevékenységre. Az iskolának is van, 

elsősorban kispályás és teremlabdarúgást rendszeresen gyakorló csapata, amely részt vesz 

minden környékben szervezendő tornán, versenyen.  

Kollégiumunk hagyományai közé tartoznak a kollégiumok közötti őszi Vadas Jenő 

Vándorkupa, és a Hatvan-Gyöngyös-Mátrafüred csapatainak részvételével szervezett Tavaszi 

Kupa labdarúgó tornák. Szintén hagyományos, a kollégiumi szobák közötti évenként 

szervezett labdarúgó háziverseny. 

 

A foglakozás célja: 

 Lehetőség biztosítása a sportág gyakorlásához az érdeklődő kollégiumi diákjaink 

számára. 

 Az iskolai versenyeken, tornákon is induló (elsősorban 10-13. évfolyamos 

diákokból felépülő) csapat számára utánpótlás nevelése a tehetségesebb diákok 

felkészítésével. 

 Hozzájárulni a mindennapos testnevelés és mozgás lehetőségeihez. 

 Tartalmas és szervezett délutáni tevékenység nyújtása a kollégium szabadidős 

tevékenységeihez. 

 A sport számtalan lehetőségeit kihasználva, játék közben segíteni a nevelés-oktatás 

általános céljait, és az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok 

megvalósítását. 

 

Várt eredmény: 

 Fejlődjön általános fizikai erejük és általános állóképességük.  

 Tudjanak a labdával minden alapvető, a kispályás és teremfocihoz szükséges 

technikai elemet önállóan és játékostárssal biztosan végrehajtani. 

 

 Ismerjék, és tartsák be a játék szabályait. 

 Tudjanak eredményesen együttműködni játék közben, ismerjék a legalapvetőbb 

taktikai elemeket és szabályokat. 

 Azokon a versenyeken és tornákon, ahol lehetőségük lesz, méltó módon és 

eredményesen képviseljék intézményünket. 

 A csoport kiemelkedő képességű diákjai felkerülhessenek az iskolai csapat tagjai 

közé. 
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l) Tanulásmódszertan a 9. évfolyamos diákok számára 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti két óra; 68 óra/tanév 

A foglalkozás leírása: két pedagógus foglalkozik tanulásmódszertannal heti két tanórányi 

időkeretben. Elsősorban a 9. évfolyamban hasznos ez a foglalkozás, de sok esetben egy-egy 

tantárgyból bukásra álló felsőbb éves kollégista is nagy hasznát veszi a különféle tanulási 

módszernek és tanári segítségnek. Kiemelten segíti a foglalkozás a HH-s, HHH-s tanulóinkat. 

 

A foglalkozás célja: a tanulók részképességeinek (figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, 

olvasás) fejlesztése. A diákok ösztönzése, önismeretük fejlesztése, a tanulással kapcsolatos 

problémáikra a megoldás együttes keresése. Valamint olyan módszerek elsajátítása, amelyek 

bármely tantárgy eredményes tanulásához sikeresen felhasználhatók (vázlatkészítés, 

lényegkiemelés, kulcsszó keresése, visszamondás, átfogalmazás, tanítva tanulás, társas 

tanulás). Az egyes szaktárgyak memorizálása kapcsán alkalmazható módszerek és technikák 

is részei a tanulásmódszertan foglalkozásoknak (idegen szavak tanulása, verstanulás, 

évszámok megjegyzése).  

 

Várt eredmény: a tanulással kapcsolatos problémáikkal a diákok szembenéznek, azokra 

megoldást keresnek. A megismeréssel pozitív, örömteli viszonyt alakítanak ki. A tanulást a 

mindennapjaik részének tekintik, és fontosságának megfelelően illesztik be a kollégiumi 

szokásrendszerükbe, az életük ritmusába.  

 

m) Kürtszakkör 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti egy óra; 34 óra/tanév 

 

A foglalkozás leírása: zenetanár segítségével kürt hangszeren tanulnak a diákok játszani. 

 

A foglalkozás célja: 

 a tanulók ismerjék meg a kürtkezelés technikáját, 

 ismereteik bővüljenek a zene világában és a zene révén kerüljenek közelebb 

egymáshoz 

 

Várt eredmény: 

 vadászjeleket és egyéb zenei műveket képesek legyenek eljátszani kapcsolódva az 

iskola vadászprofiljához, 

 az iskola rendezvényeinek műsorát színesítsék a kürtjátékkal 

 

 

n) Angol tehetséggondozó foglakozás 

 

A foglalkozás tervezett gyakorisága, éves óraszáma: heti egy óra; 34 óra/tanév 

A foglakozás leírása: A nyelvtanár a tehetséges tanulóknak autentikus írásbeli és szóbeli 

feladatot hoz, azokat közösen feldolgozzák, majd eljátsszák a szituációs gyakorlatokat a 

foglalkozás alatt.  Ünnepkörökhöz kapcsolódva témaheteket szervez, ezen keresztül 
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megismerteti a diákokkal a brit kultúrát és az angol irodalmat. Levelezős versenyfeladatokat 

oldanak meg közösen segítve a szövegértést és beszédkészséget. Elektronikus és 

hagyományos leveleket írnak közösen elősegítve az íráskészség fejlesztését. 

 

A foglalkozás célja: 

 a tanulók felkészítése a nyelvvizsgára és különböző (iskolai, megyei, országos és 

levelezős) versenyekre, 

 a célnyelv minél folyékonyabb használata 

 az idegen nyelvű szöveg megértésére és a lényeg kiemelésére. 

Várt eredmény: 

 év végére illetve az érettségiző évfolyamokban áprilisra sikeres nyelvvizsga 

bizonyítvány megszerzése, 

 emelt szintű érettségi megszerzése, 

 kiemelkedő versenyeredmények elérése és sikeres projekt munkák bemutatása. 

 

14. Egyéb rendezvények, programok 

 

 Országos ásványbörze: országos ásványkiállítás az iskolában november elején, 

melyen saját ásványaival diákjaink is részt vesznek 

 Regionális gombakiállítás szervezése az iskolában  

 „Ki-mit-tud” helyi és megyei kulturális verseny 

 József Attila helyi és megyei szavalóverseny 

 A tanév során, a tehetséggondozó foglalkozásokon résztvevő diákok számára a 

kollégium három hétvégén komplex bentlakásos tehetséggondozó programot szervez: 

o novemberben – (ásványgyűjtés, gombagyűjtés, szakmai előadások); 

o februárban – (tanulmányi kirándulás, szakmai filmek, szakmai kiselőadások); 

o áprilisban – (ismerkedés egymás tehetségköreivel, túrák, játékos versenyek, 

lövész- és íjászverseny). 

 Múzeumi órákon való részvétel a gyöngyösi Mátra Múzeum szervezésében
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15. A tehetséggondozó foglalkozások az alapkompetenciák fejlesztése tükrében 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Természetjáró-honismereti foglalkozás x x   x x x x x 

Környezet- és természetvédelemi foglalkozás x x   x x x x x 

Filmklub és természetfotózás  x x x x x x x x 

Méhész szakkör x    x x x x x 

Fafaragó szakkör    x x x x x x 

Íjászat     x x x x x 

Vadász-lövész tehetséggondozó foglalkozás     x x x x x 

Háztartás és élelmiszerbiztonsági 

tehetséggondozó foglalkozás 
x x   x x x x x 

Asztalitenisz sportkör       x x  

Teremlabdarúgó sportkör       x x  

Tanulásmódszertan x x x  x x x x x 

Kürtszakkör x   x   x x  

Országos ásványbörze x x  x x x x x  

Regionális gombakiállítás x   x x x x x  

Ki-mit-tud” helyi és megyei kulturális verseny x x  x   x x  

József Attila helyi és megyei szavalóverseny x x  x   x x  

Komplex tehetséggondozó hétvége x x x  x x x x x 

Múzeumi órákon való részvétel x x    x x x  

 

Fejleszteni kívánt kompetenciák listája (a táblázat oszlopaiban számokkal jelölve) 

 

1. Hatékony, önálló tanulás 

2. Anyanyelvi kommunikáció 

3. Idegen-nyelvi kommunikáció 

4. Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség 

5. Természettudományos kompetencia 

6. Digitális kompetencia 

7. Szociális és állampolgári kompetencia 

8. Kezdeményező-kézség és vállalkozói kompetencia 

9. Matematikai kompetencia 
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16. A foglalkozások az egyén teljes személyiségének fejlesztése tükrében 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

Természetjáró-honismereti 

foglalkozás 
x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x   x  

Környezet- és természetvédelemi 

foglalkozás 
x x  x   x x  x x x  x x x x x x x   x  

Filmklub és természetfotózás x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   x  

Méhész szakkör x x x x  x x x  x x x x x x x x x x x   x  

Fafaragó szakkör x  x x x x x x x x x x  x x x x x x x x  x  

Íjászat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Vadász-lövész tehetséggondozó 

foglalkozás 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Háztartás és 

élelmiszerbiztonsági 

tehetséggondozó foglalkozás 

x x  x x x x x  x x x  x x x x x x x   x  

Asztalitenisz sportkör x x x x  x x x  x x x x x x x x x x x x x x x 

Teremlabdarúgó sportkör x x x x  x x x  x x x x x x x x x x x x x x x 

Tanulásmódszertan x x  x   x x x x x x  x x x x x x x   x  

Kürtszakkör x   x x x x x x x x x  x x x x x x x   x  

Országos ásványbörze x   x x  x x  x x x  x x x x x x x   x  

Regionális gombakiállítás x x x x x  x x  x x x  x x x x x x x   x  

Ki-mit-tud” helyi és megyei 

kulturális verseny 
x   x x  x x  x x x   x x x x x x  x x x 

József Attila helyi és megyei 

szavalóverseny 
x   x x  x x  x x x   x x x x x x  x x x 

Komplex tehetséggondozó 

hétvége 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

Múzeumi órákon való részvétel x   x   x x x x x x   x x x x x x   x  

 

Fejleszteni kívánt személyiségjegyek listája (a táblázat oszlopaiban számokkal jelölve) 

1. szolidaritás 

2. egészséges életmódra törekvés 

3. állóképesség 

4. koncentráció 

5. kreativitás 

6. kézügyesség 

7. emlékezet 

8. lényeglátás 

9. asszociáció 

10. összefüggések meglátása 

11. közösségi szellem 

12. önfegyelem  

13. állóképesség 

14. problémamegoldás 

15. akaraterő 

16. precizitás 

17. önkontroll, önértékelés 

18. alkalmazkodás, tolerancia, együttműködés 

19. kötelezettségvállalás 

20. információhasználat 

21. koordinációs készség 

22. küzdőképesség 

23. szabálykövető magatartás 
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24. sportszerű viselkedés 
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17. Fenntarthatóság 

 

A szakkollégium működtetésének felelőse a mindenkori kollégiumvezető. 

Az egyes tanévekre felkínált tehetséggondozási foglakozások listája az intézmény honlapján megtalálható. A tanulók a tanév elején, a kollégiumi 

hirdetőtáblán és csoportvezető tanáraiktól is informálódhatnak a lehetőségekről. Olyan foglalkozásokat tervezünk, amelyek szorosan illeszkednek 

az intézmény képzési stratégiájába, fő célunk az iskolai, szakmai ismeretek elsajátításának megkönnyítése, segítése. 

Minden tanulót bevonunk a számára leghasznosabbnak mutatkozó szakkollégiumi programelembe. Ebben a folyamatban különös figyelmet 

fordítunk a HH, HHH és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra. 

Tanulóink heti tizenöt órában kötelesek részt venni a jogszabály által előírt, nem szakkollégiumi rendszerben szervezett kollégiumi 

foglalkozásokon, (melyek látogatása alól a tanuló - a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint részben felmentést kaphat). 

Kollégistáink ezen felül a szakkollégium által biztosított, szabadon választható lehetőségek közül választott további heti három óra 

szakkollégiumi foglalkozáson kötelesek látogatni. A bevezető foglalkozásokon a csoport tagjai maguk határozzák meg a kitűzött célt, és az ehhez 

kapcsolódó indikátorokat. Ugyancsak a csoport lehetőséget kap a foglalkozások tartalmának kialakítására is.  

Félévente a kollégium vezetője beszámolót tart a szakkollégiumi működés személyi, tárgyi és egyéb feltételeit, valamint a megvalósult 

programokon elért eredményeket illetően. Mindezek ismeretében, valamint a tanulóktól érkező igényeket figyelembe véve, a következő tanévben 

bővítjük a kínálati listát, illetve módosítjuk annak tartalmát. A tanulói tehetséghez igazítjuk a módszereket is.  

A programok megvalósítása során arra törekszünk, hogy minél kisebb legyen a tanulói lemorzsolódás.  

A szakkollégium éves munkaterve és beszámolója szerves része lesz az intézményi munkatervnek és beszámolónak. 

Fontos, hogy az intézményi és a szakkollégiumi célrendszer koherens legyen, hogy szabad kapacitásainkat a lehető leghatékonyabban ki tudjuk 

használni. 
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18. Disszemináció 

 

Az Agrárminisztérium fenntartásában lévő iskolákban jelenleg nem működik tehetséggondozó szakkollégium. Mindenképpen törekedni 

szeretnénk az ezen a területen szerzett tapasztalatainkat más intézményeknek is átadni. Vállaljuk, hogy az elért eredményekről, az esetleges 

negatív tapasztalatokról beszámolót tartunk a fenntartó által az intézményvezetőknek szervezett igazgatói értekezleten. 

Az Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakmai Kollégium tagjainak, valamint az ÉASzC tagintézményeinek átadjuk jó gyakorlatainkat, a 

foglalkozások tematikája elérhető lesz az intézmény honlapján. Lehetőséget biztosítunk hospitálásra is. 

Nyitottak a szakkollégiumi fogalakozások a Gyöngyös városi kollégiumokban és az albérletben lakó, iskolánkkal tanulói jogviszonyban lévő 

diákok számára is. 

 

19. A Vadas Jenő Tehetséggondozó Szakkollégium programjának hatályba lépése 

 

A program az Agrárminisztérium fenntartói hozzájárulása és jóváhagyása után 2019. szeptember 1-től lépett hatályba. 

A 2019-20 és 2020-21. tanévben is meghirdettük a foglalkozásokat, de a járványügyi szabályok betartása miatt nem minden esetben tudtuk 

megvalósítani a kitűzött célokat. 
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20. Záradék 

A program hatálya, hatályba lépése, kihirdetési (megtekintési) módja: 

A jelen szakmai- és nevelési program az Északi Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

kollégiumi lakóira, nevelőire, munkatársaira, használóira vonatkozik. 

Hatályba lépése: 2021. augusztus 31. 

Érvényessége: A következő módosításig – egyébként határozatlan időre szól 

A felülvizsgálat rendje: 

Felülvizsgálandó a következő esetekben: 

 jogszabály változás esetén, 

 fenntartói határozat esetén, 

 a tantestület 2/3-nak kezdeményezése esetén, 

 a diákközgyűlés kezdeményezése esetén. 

Kihirdetés: 

A hatályba lépést követően elhelyezésre (és egyben kihirdetésre) kerül az alábbi helyeken: https://matraszakkepzo.hu/tehetseggondozo-

szakkollegium/ weboldalon az intézményi dokumentumok között. 

 

 

.............................................. 

kollégiumvezető 

 

 

 

 

 

 

https://matraszakkepzo.hu/tehetseggondozo-szakkollegium/
https://matraszakkepzo.hu/tehetseggondozo-szakkollegium/
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21. Függelék: A tehetséggondozó foglalkozásokat vezető tanárok  

 

A foglalkozásvezető neve Végzettség Tehetséggondozás területe Speciális kompetencia 

Tóth Zoltán 

Történelem – művelődésszervező 

szakos tanár, kollégiumi 

nevelőtanár 

Filmklub és fotózás 
Filmterjesztési menedzser, 

Gyakorlat kiállítások szervezésében  

Bordás Bertalan 
Tanár, vadgazda középfokú 

végzettség 
Lövészet, vadászat 

Vadásztatási és vadgazdálkodási 

gyakorlat 

Dredor Dominik Középiskolai érettségi Gombaismeret és -felhasználás 
Gomba-szakellenőri ismeretek és 

gyakorlat 

Misuta János 
Történelem szakos tanár,  

kollégiumi nevelőtanár 

Természetvédelem és 

környezetvédelem 

Akváriumok és terráriumok 

készítése és üzemeltetése 

Gembiczkyné Gál Irén 
Okleveles középiskolai angol nyelv 

és kultúra tanára 
Angol tehetséggondozó foglalkozás 

Több éves gyakorlata van a 

nyelvvizsga- és 

versenyfelkészítésben 

Hornyánszki Endre Vadgazda Íjász Íjhasználói és -oktatói gyakorlat 

Zsédő Károly Vadásztechnikus, fafaragó Fafaragó Zsűrizett fafaragó mester 

Jakkel Mihály Zenetanár Kürt-vadászkürt 
Több hangszeren játszó 

zeneszakértő 

Lászka István Erdőmérnök Méhészet Magán méhészgazda 

Bontáné Adorján Krisztina Élelmiszeripari főiskola 
Élelmiszerbiztonság és háztartási 

ismeretek  
Évek óta a foglalkozás vezetője 

Dobos László 
Kollégiumi nevelőtanár, okleveles 

neveléstudomány szakos bölcsész 
Teremfoci Évek óta a foglalkozás vezetője 

Kovács Attila 

Magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és középiskolai tanár, 

kollégiumi nevelőtanár 

Asztalitenisz 

Mozgókép és média  

Több éves gyakorlat a 

foglalkozások szervezésében 

Kocsis Zsuzsanna  
Kollégiumi nevelőtanár, 

mérnöktanár 
Tanulásmódszertan Éves óta a foglalkozás vezetője 

Pap Hajnalka 
Okleveles agrármérnök, 

kollégiumi nevelőtanár 
Tanulásmódszertan 

Több éves gyakorlata van a 

foglalkozás szervezéséen 

Holló Eszter 

Okleveles középiskolai 

magyartanár, kollégiumi 

nevelőtanár 

Tehetségek gondozása, versenyek, 

„Ki mit tud?” szervezése 

Gyakorlat a felkészítésben, 

rendezvények szervezésében 
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