Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium
pedagógiai szakmai munka értékelése 2019/2020. tanév

A veszprémi Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium országos beiskolázású intézmény, a
Veszprémi Főegyházmegye egyetlen katolikus kollégiuma. Tanulóik elsősorban Veszprém megyéből
kerülnek ki, de diákjaik vannak nemcsak a megye, hanem a Főegyházmegye határain túlról is, a
következő megyékből: Győr-Moson-Sopron, Vas, Fejér, Zala, Somogy, Pest és Tolna megyékből,
valamint Budapestről.
A Padányi Katolikus Iskola diákjain kívül 7 középiskola tanulója lakik náluk, amely intézmények
életéhez igazodniuk kell és mindennapjaikat, munkarendüjüket összehangolni az övékkel.
Személyi feltételek alakulása
1. Gyermek/tanuló létszám
A tanév kezdetén 88 fő középiskolás tanuló költözött be a kollégiumba. (A 2019. október 1-jei létszám
87 fő volt.)
Csoportbontás szerint:
1. csoport:

9-10. évfolyamos lányok: 24 fő

2. csoport:

10-13. évfolyamos lányok: 21 fő

3. csoport:

9-10. évfolyamos fiúk: 23 fő

4. csoport:

11-12. évfolyamos fiúk: 20 fő

2. Munkatársak végzettsége
2 fő szociálpedagógus, 2 fő hittanár-nevelőtanár, 1 történelem és 1 fő angol szakos tanár.
1 fő lelki igazgató, egyházmegyés pap.
Tanév elején személyi változásra került sor, új részmunkaidős női nevelő, egy angol szakos pedagógus
érkezett.
Továbbképzésben résztvevők:
Ebben a tanévben 1 fő vett részt KaPI által a kollégiumi nevelők részére szervezett továbbképzésen.
Nem vett részt senki akkreditált továbbképzésen ebben a tanévben.
A KaPI által szervezett igazgatói és gazdasági vezetői értekezleteken részt vettek.

Minősítés:
Ebben a tanévben 1 sikeres minősítés történt.

II. Tárgyi feltételek alakulása
A kollégium 32 szobában tudja fogadni diákjait három szinten. Az első emeleten a fiúk, a másik két
emeleten a lányok vannak elhelyezve, melyhez egy-egy nevelőtanári hálószoba is tartozik. A
földszinten még két vendégszobával is rendelkeznek. Ugyanitt található intézmény étterme
melegítőkonyhával, egy számítógépterem, egy TV szoba, társalgó, nevelőtanári szoba, irodák és a
lelki igazgató lakrésze. Szintenként tanulószobák állnak a diákok rendelkezésére, valamint az első
emeleten kápolna. A kollégiumhoz tartozik még könyvtár, konditerem és egy közel ezer
négyzetméteres park, amelyben sportpályák találhatók.
Eszközfejlesztés és felújítás
Az előző évekhez képest a 2019. évi költségvetés szerény lehetőséget adott a tárgyi fejlesztésekre.
A tanév első felében a következő eszközfejlesztés történt:
- kanapé a lányszintre (a Keresztény Szülők Alapítványának támogatásából)
- sportszerek (focilabdák, kosárlabdák, pingpong és tollas szettek – az Érsekség ajándékaként)
Pályázatok
- A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala áltan kiírt „Tanórán kívüli tevékenységek
támogatása” című pályázaton a kollégium 80.000 Ft támogatást nyert, amelyből az őszi közös
hétvége programjait finanszírozták (Bakonyi túra, közös mozilátogatás).
- A Veszprémi Szeminárium Alapítvány 380.000 Ft-os támogatásából az épület WIFI hálózatának
bővítését sikerült kialakítani.
Egyéb fejlesztések, igények
A 2019. évi költségvetés keretében fenntartói felújítási támogatásból a kazánház korszerűsítése
megvalósult.

III. Pedagógiai munka
1. Szakkörök
Sport, kézműves, természetjáró, sütés-főzési, világjáró, rajz, English Club és matematika – fizika
foglalkozás
A sütés-főzési ismereteket adó szakkör közkívánatra visszakerült, a rajz és az English Club pedig
újonnan került a foglalkozások közé.
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2. Szabadidős tevékenységek
Sportolási lehetőség (futball, kosárlabda, pingpong, konditerem), színházlátogatás, kollégiumi
könyvtár
3. Versenyek
- Székesfehérvár: Árpád Kollégium – Árpád focikupa: I. hely
- Lakitelek: Kárpát-medencei történelmi vetélkedő: a csapat döntős lett, amire viszont a
járványhelyzet miatt nem került sor.
4. Rendezvények - Hagyományok
- Közös hétvége ősszel: Gólyaavató; vonatozás Porva-Csesznekre, onnan túra Vinyéig; rossz idő miatt
a Szent László Kalandpark kimaradt – helyette mozilátogatás (a Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala által nyújtott pályázati támogatásból)
- Király László előadása A svájci CERN-ben tett látogatásáról
- Muffin sütő verseny
- Szentmise halottainkért a kápolnában
- Illés Adorján: Kerékpárral a Föld körül című előadása
- Adventi gyertyagyújtások a kápolnában
- Mézeskalács sütés
- Mikulás est
- Adventi lelki nap
- Adventi műsor szülőkkel, plébánosokkal, érsek atyával
- Ladányi Tamás asztrofotós: Öt kontinens csillagai című előadása
- Szobák és szintek megáldása Vízkereszt ünnepén
- Honvédelmi tájékoztató előadás
- Iparkamara előadása a szakmák változásáról
- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról
- Házasság hete: filmvetítés és ahhoz kapcsolódó beszélgetés a szervezőkkel, illetve beszélgetés egy
meghívott házaspárral
- Farsangi fánksütés
- Kollégiumi farsang
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- Pingpong házi bajnokság: a járványügyi helyzet miatt a döntők lejátszására szeptember elején kerül
sor.
- Ballagás: szeptember 1. hetére halasztva.
A járványügyi helyzet miatt a digitális oktatás - nevelés keretében történt:
- Keresztút ajánló
- Megemlékezés a Költészet napjáról
- Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
- Virtuális közös hétvége
- Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról, valamint ehhez kapcsolódóan tudáspróba

Digitális oktatás-nevelés
Az új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Kormányhatározat és a kollégiumokról
szóló 4/2020. (III. 16.) EMMI határozat életbe lépése után megszervezték a digitális oktatás-nevelés
feladatellátását és ellenőrzését. Elkészült a kollégium Rendkívüli munkavégzésről szóló szabályzata a
koronavírus járvány idejére, amelyet minden dolgozó aláírásával tudomásul vett.
A pedagógusok otthoni munkavégzéséről:
- csoportfoglalkozási és szakköri terveiket átdolgozták és határidőre elkészítették (hetente elküldték
a feladatokat a tanulóknak, amelyről visszajelzést vártak);
- az intézményvezető és helyettese folyamatos kapcsolatban állt a kollégákkal, tanulókkal, segítette
az otthoni munkát, szakkörét megtartotta, de pl. a szokásos elégedettségmérési kérdőívet is
összeállította digitális formában;
- minden egyes pedagógus kialakította a fogadóórája vagy kontaktórája, illetve online elérhetőségét,
amelyről minden egyéb tudnivalóval együtt tájékoztatást küldtek a szülőknek, tanulóknak;
- a tanulmányi eredmények ellenőrzése folyamatos volt;
- a 3. negyedévi nevelőtestületi értekezlet előtt a kollégák negyedévi beszámolót készítettek, különös
tekintettel az otthon végzett nevelői munkájukra, amit határidőre mindenki megküldött;
- minden pedagógus egy-egy ünnepről megemlékezést készített a diákjaiknak;
- az érettségizőknek a csoportnevelő tanáraik előkészítő feladatokat küldtek történelemből és
angolból;
- több oktatási segédanyagot összegyűjtöttek és továbbítottak a tanulóknak (de internetes
segédoldalt is ajánlottak megkeresésre pl. matematika korrepetáláshoz, gyakorláshoz);
- tartották a kapcsolatot a szülőkkel is, több megkeresés is érkezett hozzájuk
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- a diákok túlterheltség miatt a feladatokra nem mindig adtak választ, de a személyes érdeklődésre
nyitottak voltak, örömmel fogadták a nevelőtanári megkereséseket, a kollégiumi csoportok
digitálisan működtek tovább.

IV. Eredményeink
1. Tanulmányi átlagok
A kollégium tanulmányi átlaga a 2019-2020-as tanévben: 4,13.
A tanév végén 2 fő bukott.
A tanév végén 4 fő végzett kitűnővel, összesen 5 fő kapott tantárgyi dicséretet (12 tantárgyból és
példamutató magatartásért és szorgalomért).

V. Támogatóik
A Keresztény Szülők Alapítványától az adó 1%-ából rendszeres támogatást kapnak.

A kollégiumban a 2019/2020-as tanév elején megkezdett nevelő munka folytatása a második
félévben elég sajátosra sikerült a világjárvány miatt bevezetett új munkarend, a digitális oktatásnevelés bevezetésével. A rendkívüli helyzetben is igyekeztek a kihívásoknak megfelelni és tanulóik
számára a szellemi-lelki-testi gyarapodását elősegíteni.
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