
Szabadidő eltöltése 

A szabadidős foglalkozásokon hangsúlyt kap a tanulók irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális 

képességeinek, kreativitásának fejlesztése, a nemzetiségi és etnikai kisebbségekhez tartozó kollégista 

tanulók pedig külön figyelmet és módot kapnak az anyanyelvi, nemzetiségi kultúrához való kötődésük 

erősítéséhez. 

A pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordoznak a természettudományos, a műszaki, 

vállalkozói és gazdasági ismereteket feldolgozó és fejlesztő foglalkozások. 

Kollégiumunk az igényekhez és lehetőségekhez igazodva támogatja – a Pedagógiai Program 

alapelveivel összhangban lévő – öntevékeny diákkörök működését. (Kollégiumi Nevelés Országos 

Alapprogramja). 

A kollégium által kínált szabadidős foglalkozások 

Rendszeres szakkörök 

 A főző szakkör nagy szerepet kap az egészséges és kulturált életmódra nevelés és az önellátás 

képességének fejlesztése terén. Tanácsot ad a gazdaságos (olcsó) és tartalmas ételek 

beszerzéséhez. Az egészséges, helyes táplálkozási szokások kialakítására, rögzítésére ad 

lehetőséget – otthon és – a kollégiumban. (Egyszerű ételek, receptek révén a reformkonyha 

bevezetésére való törekvés segítése, gyógyteák, vegyszermentes nyersanyagokhoz jutás 

lehetőségeinek ismertetése.) 

 A környezetvédelmi szakkör középpontjában a természeti környezet megóvása, ápolása áll. 

Megvalósítottuk a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét (papír, műanyag, fém) kollégiumi 

szinten, és szintenként tudatosan külön gyűjtjük a PET palackokat. 

 A kézműves és dekorációs foglalkozások során fejlesztjük a tanulók szépérzékét, kreativitását. 

Az adventi koszorúk elkészítésével hozzájárulunk a hagyományok ápolásához. 

 Film klub 

 Testépítő szakkör 

Rendszeres szabadidős tevékenységek 

 Sportolási lehetőségek mindig kiemelt szerepet kaptak kollégiumi munkánkban, nagy súlyt 

helyezve ezzel a testi és lelki nevelésre. Ez az a tevékenység, amely az egyik legjobb területe a 

szabadidő hasznos eltöltésének, hiszen amellett, hogy fejleszti az akaraterőt és a kitartást, 

hozzájárul a test optimális fiziológiai állapotának biztosításához is. Továbbá a 

közösségformálás, csapatépítés legoptimálisabb színtere. A sportolási lehetőségnek több 

formája is lehetséges a kollégiumunkban: floorball, ping-pong, kondi terem használata, futball, 

tollaslabda, 



 Olvasóterem használata 

 Számítástechnikai terem használta 

 Színházlátogatás 

A foglalkozások kiválasztása a tanuló egyéni döntése, ám amint valamelyiket kiválasztotta, arra a 

továbbiakban köteles eljárni. Ellenőrzésképpen a csoportvezető tanár a foglalkozásokról – jelenléti és 

haladási – naplót vezet.  

Eseti programok 

 kollégiumi vetélkedők/versenyek 

 házi bajnokságok 

 kollégiumok közötti versenyek 


