A Rudas Kollégium szakmai programja
Bevezetés
A DSZC Rudas Technikuma és Kollégiuma az iskolával egybeépült; egy folyosó köti össze a
két épületszárnyat. Ez a tény mindkét intézményrész életére, munkájára erőteljesen kihat.
A két épületet 1975 augusztus végén adták át. Ekkor még diákotthonnak nevezték, és ez arra
utalt, hogy a cél döntően a tanulók fiziológiai szükségleteinek, illetve az oktatási
intézményekből érkező elvárásoknak a mechanikus teljesítése volt, vagyis csak a szűken vett
otthonpótló funkciókat látta el.
1978 novemberében diákotthonból kollégium lett, s ezzel együtt összetettebb feladatkört
kapott, ugyanakkor integrálódott a közgazdasági iskolába, így elveszítette gazdasági
önállóságát. Ma a kollégium szervesen együttműködik az iskolával.
A kollégium 216 férőhelyes, koedukált.
A 2020/2021-es tanév elején a kollégisták létszáma 174 fő, 88 lány és 86 fiú.
Az előző évekhez képest megnőtt a fiúk létszáma, mivel a városi sportegyesületek diákjai is
hozzánk kerültek, így már joggal nevezhetjük az intézményt „sportkollégiumnak”.
A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia növendékei mellett a Dunaújvárosi PASE
labdarúgói, a DSE Röplabda Akadémia játékosai, A Dunaferr SE kajak-kenu és tornász
szakosztályainak tagjai, valamint az UVSE vízilabdásai és úszói is a mi kollégiumunk lakói.
Ez a tény nagyfokú rugalmasságot követel a pedagógiai munkában és a közösségfejlesztésben
is, mert a sportolók napirendjét az edzésekhez, mérkőzésekhez kell igazítani, és az ő
programjuk befolyásolja a kollégium hétvégi nyitva tartását is.
A sportolók nemcsak a város közeli településekről érkeznek hozzánk, hanem az ország távoli
pontjairól, sőt külföldről is.
A tanulók iskolái tekintetében is nagy a változatosság: vannak általános iskolás diákjaink is, a
középiskolások pedig nemcsak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tanulói, hanem a KLIK
intézményeiből és esetenként alapítványi iskolákból is érkeznek.
Ez a sokszínűség nagy feladat elé állítja a kollégiumi oktatókat: meg kell találni a módszereket
ahhoz, hogy bármely iskolatípus tanulóinak segítséget nyújthassunk a tanulási folyamatban.
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1. Nevelési program
A szakképzés megváltozott struktúrájában is fontos színtér maradt a nevelés, a szocializáció, és
ezen a téren a kollégium különösen fontos együttműködő partnere az iskoláknak.
A kollégiumi nevelés alapdokumentuma az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi
nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Ez kimondja, hogy „a kollégiumi nevelés célja
legfőképp a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének,
tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése,
kibontakoztatása.” 1
A kollégium munkájában kiemelt feladat, hogy esélyeket teremtsen, segítse a szociális,
kulturális hátrányok leküzdését, a társadalmi integráció folyamatát.
A szakképzés új rendszerében a kollégiumi nevelésben is váljon alappá a TEA szemlélet, vagyis
a tanulási eredmény alapú szemlélet.
A kollégiumnak biztosítania kell a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, ki
kell egészítenie a családi és iskolai nevelést és oktatást, ugyanakkor segítenie kell a kollégisták
érzelmi fejlődését is.
A kollégiumban fontos szerep jut a társadalmi szerepek megtanulásának és a diákok
önszerveződésének. Az itteni élet önálló döntésekre, közösségben élésre nevel, ezért a
társadalmi beilleszkedést is szolgálja.
A személyiségfejlesztésnek kiváló terepe a kollégium: nemcsak a nevelőtanár, hanem a társak,
a szobaközösség és a csoport is hatással van a még kialakulóban lévő személyiségre. A
csoportvezető oktató nagy hangsúlyt helyez a munkájában a személyiségfejlesztésre, szükség
esetén tervet készít a tanulóval folytatott munkához, kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a
pszichológussal.
Feladataink a közösségfejlesztés érdekében:
Törekszünk a közösségek tevékenységének tudatos tervezésére; a csoportok közösen
készítenek éves munkatervet.
Igyekszünk a tanulóinkat minél nagyobb számban bevonni a közösségi tevékenységekbe. Olyan
programokat szervezünk, amelyekbe a kevésbé aktív tanulók is bekapcsolódnak.
Tudatosítjuk a fegyelem közösségben játszott szerepét.
A cél az, hogy a közösségi élet egyik mozgatórugójává váljon a diákönkormányzat, amelynek
a tagjait bevonjuk a kollégiumi élettel kapcsolatos döntésekbe.
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A kollégisták jogainak érvényesítése érdekében el kell készíteni a panaszokkal és a közérdekű
bejelentésekkel foglalkozó panaszkezelés rendjét.
A nevelési folyamatban rendkívül fontos a kollégium, a szülői ház és az iskola együttműködése,
kapcsolata. A kapcsolattartás bevált formái (telefon, email) mellett új lehetőségeket is
keresnünk kell, ilyenek pl. a digitális oktatás idején megismert platformok, pl. a Classroom, a
Teams, a Zoom, és ilyen lehet a Facebook-csoport is.
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett tanulókkal való
törődésben fontos, hogy a gyermekjóléti szolgálatokkal, esetleg a gyámhivatallal is folyamatos
legyen a kapcsolat.
Ahhoz, hogy a diákok igazán magukénak érezzék az intézményt, folyamatos visszajelzésre,
illetve párbeszédre van szükség. Ezt szolgálta a GINOP-6.2.3-17-2017-00021 azonosítószámú,
„A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
tagintézményeiben” elnevezésű projekt keretében készült felmérés a kollégista diákok között
arról, hogy érzik magukat az intézményben, mi az, amit jónak tartanak és min változtatnának.
Ennek a felmérésnek az eredménye a következő lett: 2

1.

Kollégiumtól eltántorító

Kollégium

tényezők

szóló tényezők

Kollégiumválasztás

mellett

Közelség
Több

lehetőség

a

városban pl. sport
2.

a Csoporton belüli zavargás

Kapcsolat
diáktársakkal

Társaság
Barátságok
Társas tanulás

3.

a Nevelőtanárok közötti információáramlás  Nevelőtanárok

Kapcsolat
felnőttekkel
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bizalmatlanság a felnőttekkel szemben

segítsége a tanulásban

Előítéletek  nem tájékozódnak

Segítene, ha a játékos

Igazságtalannak érzett nevelőtanári döntése

programokon

a

Túlzott elvárások  stressz

nevelőtanárok

is

Hujber Lajosné - Kincsesné Zavodnyik Julianna - Ambrus Diána Éva: A kollégiumi lemorzsolódás megelőzése
-

módszertan és javaslatok a DSZC kollégiumaiban folyó munka bemutatásán keresztül 39-40.o
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Kollégiumtól eltántorító

Kollégium

mellett

tényezők

szóló tényezők
aktívabban

részt

vennének
Világos

elvárások,

tiszta

(közösen

megalkotott)
szabályrendszer
4.

Szolgáltatások

Kötelező szakkörök, foglalkozások

Számítógépes

Nem megfelelő élelmiszer-tárolási ill. -készítési eszközpark használata
körülmények

Programok,

Nem megfelelő áramhálózat

rendezvények

Nem megfelelő takarítási eszközök
Nem komfortos mosdó, WC, zuhanyzó
Nem megfelelő WIFI hálózat
Nem

megfelelő

a

szobák

belső

terének

kialakítása (fekvőhelyek, padló)
Éjszakai áramtalanítás
5.

Értékelési rendszer

Kimenőmegvonás

Dicséret (írásbeli, ill.

Esetenként kollektív büntetés

szóbeli,

honlapon

megjelenő

dicsérő

szavak, képek)
Év

végén

jutalom

(fagyi, vacsora)
„Citromdíj”
legkevésbé
szoba 
6.

Kollégiumi

Ritmus (az iskola és a kollégium között)(nem

általános

alkalmazkodó)

elégedettség

Szoros időbeosztás
Egyéni igények figyelembe nem vétele
Rugalmatlanság
Döntés a diákok megkérdezése nélkül
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–
tiszta

2. Egészségfejlesztési program
A Szakképzési törvény 102. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kiemelt figyelmet kell
fordítani az egészségfejlesztésre.
Ebben segítségünkre van a kollégiumi ápoló, aki rendszeresen tart felvilágosító előadásokat,
kiscsoportos beszélgetéseket tart a személyi higiéné, a kamaszkori problémák, az egészséges
életmód, a káros szenvedélyek témáiról. Cél, hogy minden kollégista tanulja meg az
elsősegélynyújtás alapismereteit, és tudjon újraéleszteni.
A kollégiumban az egészségfejlesztés egészen az alapoktól is kezdődhet, vannak ugyanis nehéz
sorsú, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink, akiknek a személyi higiénia terén is van
tanulnivalójuk, az egészséges táplálkozás, a testi-lelki egészség biztosítása igencsak hiányzik
az életükből.
Ennek a területnek fontos eleme a bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzése. Szerencsére
a mi intézményünkben ez nincs jelen hangsúlyosan, de a prevenció ebben az esetben is fontos,
illetve az egyes egyedi esetekben fontos a határozott és empatikus cselekvés.
A kollégista korosztály egy rétegénél súlyos gondot jelent a cigaretta, az energiaitalok és más
egészségkárosító szerek fogyasztása. Ennek leküzdéséhez prevenciós programot kell
kidolgozni. Kapcsolatot kell tartani a partner intézményekkel.

3. Oktatási program
A kollégiumban az oktatóknak kiemelt feladata az aktív tanulási attitűd kialakítása és
megerősítése, az egyénre szabott tanulási módszerek támogatása.
A jogszabályi előírások alapján a kollégiumi foglalkozások sok lehetőséget nyújtanak a
diákoknak a napi tananyag elsajátítására, és ezen túl új ismeretek szerzésére.
A kollégiumi foglalkozások típusai:
1. Iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás
Felkészítő foglalkozás, melynek célja, hogy a kollégista iskolai tanulmányi munkáit segítse.
A foglalkozások nem feltétlenül tervezett tematika mentén zajlanak, éves tervezésekor
elegendő a célok, szervezeti formák, módszerek, eszközök rögzítése.
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2. Differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás
A foglalkozások megszervezésének előfeltétele, hogy információnk legyen a tanuló
szükségleteiről. Ehhez többnyire az iskola ad használható információkat. Ez lehet hiányosságok
pótlása, de lehet kiemelkedő képességek további fejlesztése is. A fejlesztési terület lehet
tantárgyhoz kapcsolt, de lehet ettől független is. Megszervezhető egyéni és kiscsoportos
szervezeti keretekben.
A foglalkozások tematika mentén zajlanak, éves tervezésük szükséges.
3. Felzárkóztató, hátránykompenzáló foglalkozás
Felkészítő foglalkozás, melynek célja a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása.
Szükségességéről általában az iskola ad információt, de a kollégiumi oktató is végezhet
méréseket ezen a téren. Célszerű, hogy egyedi legyen. Előfordulhat eseti szervezésű is
A foglalkozások nem feltétlenül tervezett tematika mentén zajlanak, éves tervezésekor
elegendő a célok, szervezeti formák, módszerek, eszközök rögzítése.
4. Pályaválasztást segítő foglalkozás
Felkészítő foglalkozás, melynek célja, hogy bármely tantárgyi, vagy tantárgyon kívüli, a
pályaválasztást, az egyéni életvitelt, a felnőtt szerepek megfelelő elsajátítását elősegítő
ismeretek bővítését biztosítsa.
A foglalkozások tematika mentén zajlanak éves tervezésük szükséges. A tapasztalat azt mutatja,
hogy az ilyen típusú foglalkozás akkor sikeres, ha pl. egy már végzett kollégista beszél a
tapasztalatairól, az ő szakmájáról, munkájáról.
5. Tematikus csoportfoglalkozás
Felkészítő foglalkozás, melynek célja a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja által
meghatározott keretprogramterv adaptálásával történő fejlesztés, ismeretbővítés, tudásátadás.
Évfolyami bontásban foglalkozási csoportok számára heti rendszerességgel szerveződik.
A foglalkozások tematika mentén zajlanak éves tervezésük szükséges.
6. Csoportvezetői foglalkozás
Fejlesztő foglalkozás, melynek célja a kollégiumi csoport (közösség) operatív fejlesztése. Heti
rendszerességgel szerveződik az adott kollégiumi csoport részére. Tartalmát a csoport életével
kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, aktuális problémák megbeszélése,
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értékelése határozza meg. Ezen szervezeti keretbe integrálható a tematikus foglalkozássorozat
is.
7. A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozás
Fejlesztő foglalkozás, melynek célja valamely kollégiumi közösség operatív fejlesztése.
Jelentheti diákönkormányzat támogatását, sport, kulturális, vagy egyéb célú közösségek,
diákfórumok munkájának szervezését, pedagógiai támogatását.
8. Egyéni törődést biztosító foglalkozás
A foglalkozásokon a diákok feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak
a pedagógus tanácsaira, segítségére.
9. Szabadidős foglalkozások
Állandó vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett
- irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő művészeti,
- természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő szakmai,
- egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú,
- a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését célzó,
- a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó szakkörök, szakmai, művészeti
foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények, versenyek, vetélkedők.
10. Témanapok, témahetek, projektek
Ezek kapcsolódhatnak a fenntartó által meghirdetett témahetekhez.
Mivel több iskolatípusban tanulnak a kollégisták, érdekes és hasznos lehet olyan csoportokat
létrehozni, amelyekben különböző iskolatípusba járó tanulók dolgoznak együtt.
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A kollégiumi tematikus csoportfoglalkozások éves óraszáma3

TÉMAKÖR

9. évfolyam,
9./N évfolyam,
1–8.
9./Kny.
évfolyam
évfolyam,
9./Ny. évfolyam

10.
évfolyam

11.
12.
13–14.
évfolyam évfolyam évfolyam

A tanulás tanítása

4

3

2

2

2

1

Az erkölcsi nevelés

2

2

2

2

1

1

Nemzeti öntudat, hazafias
nevelés

2

2

2

2

1

1

Állampolgárságra,
demokráciára nevelés

1

2

2

2

1

2

Az önismeret és a társas
kultúra fejlesztése

1

1

1

1

1

1

A családi életre nevelés

1

1

2

2

3

3

Testi és lelki egészségre
nevelés

2

2

2

2

2

2

Felelősségvállalás másokért,
önkéntesség

2

2

2

2

1

1

Fenntarthatóság,
környezettudatosság

2

2

2

2

2

2

Pályaorientáció

2

2

2

2

2

2

Gazdasági és pénzügyi
nevelés

2

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

22 óra

22 óra

22 óra

22 óra

20 óra

20 óra

Médiatudatosságra
nevelés

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül
minden héten egy kötelező tanulócsoport-vezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok minden
évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat – részben vagy
egészben – a tanulócsoport-vezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére
szervezzék meg.
A 13-14. évfolyamra vonatkozó követelmények a szakképzésben résztvevő diákok kollégiumi
foglalkozásainak alapját jelentik, amelyek ezekben a képzésekben résztvevő és nem tanköteles
tanulók számára kollégiumi ellátást biztosító kollégiumoknak szakmai ajánlást jelentenek
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2. melléklet az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelethez
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