
A validálásra szánt jó gyakorlat 

Beterjesztő intézmény neve: Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 

1. A "jó gyakorlat" címe: 

Kollégiumi gólyatábor AJKP tanulók számára 

2. A jó gyakorlat tartalmának rövid összefoglalása: 

A (4-5 napos) kollégiumi gólyatábort az iskolai beiratkozás hetében szervezzük az előkészítő 

évfolyamba felvett tanulóknak. A programok elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy megismerjék 

egymást, a kollégiumot (pl. napirend), a nevelőtanáraikat, segítsük a csoportkohézió kialakulását. 

A programokról röviden: kollégiumi rally (a kollégiumi élet színtereinek felfedezése), városismereti 

vetélkedő (több helyszínen), éjszakai túra, csoportfoglalkozások, egy napos kirándulás (pl. Pécs – 

Abaliget – Orfű), strand, Művészeti Bemutató (tehetségkutatás), "Az én lakóhelyem" projekt, 

multimédiás vetélkedő, játékóra, karaoke. 

3. A „jó gyakorlat” bemutatása a következő szempontok alapján: 

Melyek a bemutatott „jó gyakorlat” céljai? (pedagógiai, módszertani, oktatásszervezési, egyéb) 

A 9. előkészítő évfolyamra felvett AJKP tanulók számára élményt adó kollégiumi gólyatábor program 

megvalósítása, mely magába foglalja a város, az iskola, a kollégium megismerését, a kollégiumi 

napirend szerinti életmód bemutatását, elősegítve a kollégiumhoz való kötődést, csapatépítést, 

csoportkohézió kialakulását. Páros, csoport- és projektmunka jellemzi. 

- A „jó gyakorlat” mennyiben szolgálja a tanulók, szülők egyenlő hozzáférését a minőségi 

neveléshez, oktatáshoz 

A tanulók a középiskolai beiratkozás hetében vesznek részt a kollégiumi gólyatáborban, elősegítve az 

általános iskola-középiskola átmenetet, a megismerkedést az osztály-/csoporttársakkal és a kollégiumi 

nevelőkkel. A kollégium koordinálja a tanulók iskolai beiratkozását az osztályfőnök és a szülők 

bevonásával. A finanszírozás AJKP keretében történik. 

- A „jó gyakorlat” mennyiben szolgálja a sikeres inklúziót? 

Az általános iskola-középiskola átmenetet szolgálja, segíti a kollégiumi életbe való beilleszkedést és 

elköteleződést a program irányában a felsőbb évesek bevonásával. Az egyéni és csoportos feladatok 

(közülük a szülőföldem bemutatása) segítenek bemutatni a csoport sokszínűségét, elősegítve a 

tanulóban önmaga és mások elfogadását. 

- A „jó gyakorlat” mennyiben alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a tananyagközpontú 

módszertanról a tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására 

Élményekre épülő fejlesztés, tréningek tartása, kooperatív módszerek, projektek alkalmazásával. 

Előtérbe nem a tudásanyaga kerül, hanem az inter-, intraperszonális képességei, a szociális 

kompetenciái. A tanár rendezői, irányítói feladatokat lát el, a tanulók egyénileg, párban vagy 

csoportban dolgoznak. 

- A „jó gyakorlat” mennyiben alkalmas valamely kompetenciaterületen, műveltségterületen a 

kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazására 

A gólyatábor idején a különböző feladatok segítségével fejlesztjük a tanulók anyanyelvi 

kommunikációs, személyközi, interkulturális, szociális, kulturális és digitális kompetenciáit. 

- Milyen hatások, eredmények várhatók a „jó gyakorlat” alkalmazásától 



A tanulók között elindul a másik megismerése (ennek következménye, hogy már nyáron tartják 

egymással a kapcsolatot pl. facebookon), elköteleződik a program mellett, megszokja és elfogadja a 

kollégiumi napirendet, megismeri kollégiumi nevelőtanárait, így kérdés esetén tudja, kihez kell 

fordulnia. A diákmentorok bevonásával segítjük a lemorzsolódás csökkenését. 

- Milyen jellemző körülmények esetén (a tanulócsoportok összetevői, az együttműködő 

partnerek összetétele, települési, térségi jellemzők, a szervezeti működés sajátosságai stb.) 

működőképes az ajánlott „jó gyakorlat” 

AJKP, AJKSZP és AJTP tanulók körében, az előkészítő évfolyam vonatkozásában. Más, rövidebb 

programokkal megoldható bentmaradós hétvégeként is. 

- Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek a „jó gyakorlat” 

A kollégiumi gólyatábor programja egyedi és újszerű; mert a kollégiumok nem végeznek ilyen típusú 

tevékenységet. Kiépít egy olyan pozitív kapcsolatot a tanuló, a szülő, az iskola és a kollégium között a 

beiratkozás (június) és a beköltözés (szeptember) közti időszakban, mely elősegítheti a tanulói 

lemorzsolódás csökkenését, élményközpontúsága segítheti a tanulók programhoz való 

elköteleződését. A foglalkozások tematikája, a forgószínpad, a közös programok, az élmények, a 

kompetenciákat fejlesztő gyakorlatok pozitívan hatnak a tanulókra. 

- Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás folyamán a „jó gyakorlat” működésének 

eredményességét 

Az elsőrendű mérce a gólyatábor végén a tanulók által kitöltött értékelőlap, illetve a következő 

gólyatábor idején nagy számban szeretnének diákmentorokká válni. 

4. A „jó gyakorlat” eddigi hasznosulásának konkrét igazolása (pl. adatokkal): 

Intézményünkben kiemelt programként minden évben megrendezésre kerül. Minden tanuló, aki az 

előkészítő évfolyamra felvételt nyer, részt vesz a gólyatáborban, illetve a diákmentori helyekre 

többszörös a túljelentkezés. 

5. A "jó gyakorlat" humán-erőforrás igénye: 

Kollégiumvezető, kollégiumi nevelőtanárok, „diáksegítő mentorok”, gondnok, osztályfőnök. 

6. A "jó gyakorlat" eszközigénye: 

Kézműves foglalkozások anyagai, A/4-es lap, színes ceruza, filc, csomagolópapír, kartonlap, postit, 

táblaíró filc, társasjáték, vetélkedő eszközei, díj, póló, ragasztó, feladatlap, zseblámpa, csillagászati 

távcső, színes nyomtató. 

7. A „jó gyakorlat” átvételéhez a „jó gyakorlat” gazdaintézményétől nyújtott támogatás 

bemutatása: helyszíni tapasztalatszerzés lehetősége, hospitálás lehetősége, az adaptációs 

folyamat során nyújtott mentorálás lehetősége, vezetői és/vagy pedagógus felkészítés 

lehetősége, dokumentumok átadásának lehetősége stb. 

Helyszíni tapasztalatszerzés, vezetői és/vagy pedagógusfelkészítés, dokumentumok átadásának 

lehetőségei (meghívó, programterv, beszerzés, tréningek tervei, forgatókönyvek, jelenléti ív minta, 

fotódokumentáció minta, gólyatábori elégedettségmérés), az adaptációs folyamat során nyújtott 

mentorálás. 


