Foglalkozások – Szakkörök
Kötelező foglalkozások:
A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a
pozitív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás
fejlesztésére, az egész életen át tartó ismeretbővítés fontosságára.
Gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos formáinak
kialakítására. Külön figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos
nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások
formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a
tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához,
kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösségi fejlődéséhez.
A tanulók számára kötelező foglalkozások száma heti 13 óra.
Szabadon választhatott foglalkozás heti 1 óra.
Tanulószobai foglalkozás (tanóra): csoportonként bontva, pedagógus
irányításával, hétfőtől csütörtökig napi 2,5 óra, pénteken 2 óra.
Javasolt időpontja 14.30 órától.
Csoportvezetői foglalkozás csoportfoglalkozási tervben rögzített
időpontban a kollégiumi alapprogram tematikus előírása alapján heti 1 óra.
Éves óraszám: 22 óra
Témakörök:
1. A tanulás tanítása
2. Az erkölcsi nevelés
3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés
5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
6. A családi életre nevelés
7. Testi és lelki egészségre nevelés
8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
9. Fenntarthatóság, környezettudatosság
10. Pályaorientáció
11. Gazdasági és pénzügyi nevelés
12. Médiatudatosságra nevelés
Kötelezően választott foglalkozások

1. logopédia
2. kollégiumi és iskolai fejlesztőórák
3. felzárkóztatás
4. iskolai és kollégiumi korrepetálás
5. iskolai sportkör
6. iskolai szakkörök
7. zeneiskolai óra
8. gyógytestnevelés
9. egyesületi edzés
10. középiskolai előkészítő
11. nyelvi előkészítő
12. hit és erkölcstan
Kollégiumi fejlesztő foglalkozások (a kijelölt tanuló számára kötelező)
Logopédiai foglalkozás
tartja: a Fővárosi Beszédjavító intézet logopédusa, egyéni foglalkozások
keretében, heti 8 órában, 2 alkalommal.
Pszichológiai foglalkozások
(Osváth Katalin pszichológus vezetésével)
1. Egyéni foglalkozások: a nevelők javaslata alapján kerülnek a gyerekek
hozzá, elsősorban rajz, játék és beszélgetés módszerét alkalmazza.
2. Csoportos foglalkozások:
 személyiségfejlesztő csoport:
heti 1,5 órában, 4-8 fős csoportokban,a kollégium igényeihez igazodva
illetve a TEAM megbeszéléseken kijelölt gyerekeknek szerint különböző
életkorú gyerekek számára, énkép kialakítás, önbecsülés erősítése, és a
felgyülemlett feszültségek oldását szolgálja.
 Szülő-gyerek családterápia, illetve közös kapcsolat alakítása, énképéntudat formálás családon belül és kollégiumon belül.
Szabadon választható foglalkozások (szakkörök)
1. könyvtári foglalkozás (kéthetente 2 órában)
Tartja: Kovácsné Pencz Erika
Éves programban tervezett megemlékezésekhez, ünnepélyekhez, jeles
napokhoz kötötten műsorok készítése, előadóestek szervezése.
2. közös ének és hangszer, tanulása (hetente 1 órában)

Tartja: Potoczki László, és Türjei Zoltán nevelő
Témája: gitár és dob oktatás
A zene iránt érdeklődő gyerekek számára közösen énekelhető énekeket
tanítása és megismerteti a gyerekeket, diákjainkat az alapvető, percusson
hangszerek, gitár (elektromos és akkusztikus) használatával.
3. kézműves, rajz és népi játékok foglalkozása (hetente 1,5 órában)
Tartja: Tihor Beáta
Témája:
Régi, feledett gyermekjátékok készítése, népi mesterségekkel való
megismerkedés, nemezelés, szövés. Különböző kézműves technikák
alkalmazása (dekupázs, üvegfestés, papírmerítés).
4. énekkar ( gospel kórus ) (hetente 2x2 órában)
Tartja: Havasi Tibor
Témája:
A keresztény könnyűzenei dalok éneklése saját és a kollégiumban élők
örömére. Élő éneklés (mozgásos koreográfiával) stúdióban feljátszott
zenei alapok kísérésével.
A gospel zene népszerűsítése, fellépések, előadások szervezése,
lebonyolítása, vendég művészek, társ zenekarok, meghívása. Sajátos zenei
nevelés egyéni művészeti arculat-alakítás.
5. Bio-art foglalkozás (kéthetente 2 órában)
külsős megbízással
Témája:
Virágkép (oshibana) készítés, tematikus képek, préselt szirmok, levelek és
egyéb növényi elemek felhasználásával.
6. Korcsolya (a téli időszakban) és sportfoglalkozás (a nyári időszakban)
heti 2 órában.
Tartja: Havasi Tibor
7. Fazekas és tűzzománc, illetve kerámia foglalkozások (heti 2 órában)
Tartja: Rácz Dorottya, Potoczki László nevelők
8. Foci szakkör (heti 2x2 óra)
Tartja: Havasi Tibor
9. Szabadidős futás, kocogás a szigeten:
Tartja: Szendeff Tamás, nevelő (heti 2x2 órában)
10. Média-Újságíró szakkör: (heti: 1x1,5 óra)
Tartja: Türjei Zoltán nevelő

