
A jó gyakorlat bemutatása 

Jó gyakorlat megnevezése: Komplex kommunikáció-fejlesztés a kollégiumban 

Jó gyakorlat eredete: A Kredenc Kommunikációs Műhely tevékenysége 2006-ban indult, amikor 
létrejött a Kredenc című kollégiumi újság, illetve bekapcsolódtunk a HID (Hírlapot a diákoknak!) 
programba. Az évek folyamán új tevékenységek beolvadásával vált komplex műhellyé. 

Jó gyakorlat bevezetésének dátuma: 2006. szeptember 

Célcsoport: középiskolás korú (9-13. évfolyam) kollégista diákok 

Intézménytípus: középiskolai kollégium 

Jó gyakorlat alkalmazási területei: anyanyelvi kompetencia, digitális kompetencia, szociális és 
állampolgári kompetencia, kognitív kompetenciák 

Jó gyakorlat megosztásának formája:bemutató foglalkozások, workshopok, szakmai 
műhelymunkák, elektronikus megosztás, kiadvány, egyéb szakmai konzultációk 

Jó gyakorlat humán-erőforrás igénye, eszközigénye és időigénye:  

Humán erőforrás: média területéhez kapcsolódó két pedagógus, 2-4 segítő pedagógus, egy fő 
szaktanácsadó, alkalmanként külső szakemberek  

Eszközigény: projektor, számítógép, szerkesztőprogram, kiadványhoz szükséges források, 
videokamera, fényképezőgép 

Időigény: teljes tanévre szóló projekt (heti 1+1 óra) 

Jó gyakorlat célja:  

A jó gyakorlat során a kollégista diákoknak azokat a képességeit kívánjuk elsősorban fejleszteni, 
melyek a különböző kommunikációs műfajokban fontosak. Komplex tehetséggondozó 
műhelyként az újságírásban alapvető készségek (fogalmazási, lényegkiemelő készség, érvelési 
technikák, vitakészség) mellett nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre és a szóbeli 
kommunikációs képességek (szépkiejtés, kifejezőkészség, érvelés) fejlesztésére is. Célkitűzésünk 
fejleszteni a lényegkiemelő képességet, az információk rendszerezésének képességét, a kritikai 
gondolkodást, szervezőkészséget, valamint kiemelkedő feladatunk az önálló munkára szoktatás. 
Például az újságszerkesztési folyamat során (cikkírás, fotózás, szerkesztés, korrektúrázás, tördelés, 
nyomdai munkálatok előkészítése) a diákok önállóan dolgoznak, a teljes folyamatban aktív 
szerepet vállalnak. A vizuális kommunikáció egyes elemei is megjelennek a program során. 

A jó gyakorlat leírása, milyen segítséget tud nyújtani az iskola a jó gyakorlat adaptálásához. 

A műhelynek két területe van: egyrészt a gyakorlatorientált, személyiségfejlesztéssel is 
összekapcsolódó foglalkozások, másrészt a versenyek, vetélkedők, élményközpontú programok, 
melyek lehetőséget biztosítanak a tehetséges tanulók azonosítására és a programba való 
bevonására.  

1.  A program központi eleme a Kredenc című kollégiumi újság megjelentetése. Az újság 
létrehozása különböző szakaszokra épülő folyamat, melyben a tehetséges fiatalok aktívan vesznek 
részt.  A szerkesztőségi üléseken megbeszéljük az újság témáját, kiosztjuk a rovatokat, egyeztetjük 
a cikkek témáit. Ezután az anyaggyűjtés, majd a megvalósítás fázisa következik. Ebben a 
szakaszban lehetőség nyílik különböző élmények és tapasztalatok gyűjtésére, pl. egy helyszíni 
riport elkészítésénél. A műhely egyik kiemelkedő feladata megkeresni azokat a diákokat, akik 
szívesen írnak verset vagy prózát, mivel az újság egyik rovatában lehetőséget biztosítunk írásaik 
publikálására.  

A nyomtatott újság minden száma valamilyen meghatározott témát jár körül, ami lehetőséget ad a 
nevelőtestület együttműködésére, és olyan diákok bevonására is, akik korábban nem vettek részt a 
programban. Újságunk, a Kredenc félévente 200 példányban jelenik meg, és kollégistáinknak, 
partnerintézményeinknek ingyenesen juttatjuk el. 



Az online újság tágabb teret biztosít a diákok alkotásainak megjelentetésére, mivel itt a tartalom és 
a forma is kötetlenebb.  

A vizuális területekkel foglalkozó fiatalok a fotózás, fotóséták, nyitott fényképezési gyakorlatok 
során tapasztalják meg az alkotás örömét. A fotókból két alkalommal kiállítást rendez a kollégium 
saját galériájában. Ezekhez a diákok önállóan szervezik meg a kiállítás-megnyitókat. A Hajnóczy 
Kollégium Galéria elsődleges célja a közösségi tér létrehozása volt.  

A programba való bekerüléskor bemeneti mérést végzünk, majd a befejezéskor a kimeneti 
méréssel összevetve vizsgáljuk a diákok kompetenciáinak fejlődését. A feladattípusok azonosak: 
szókincset, kreativitást, nyelvhelyességet, helyesírást, műfaji ismeretek alkalmazását mérjük. 
Elsősorban ezeken a területeken vizsgáljuk a műhely tagjainak a fejlődését.  

Félévkor és tanév végén két elégedettségi kérdőívet töltenek ki a műhely tagjai. Az első kérdőív a 
műhely foglalkozásaira vonatkozó kérdésekből áll, a második pedig egy önértékelés a képességeik 
fejlődéséről az egyes kompetencia területeket külön vizsgálva.  

2. A műhelymunkát kiegészítik olyan foglalkozások, tevékenységek, versenyek, melyek a 
kommunikáció más-más területeivel foglalkoznak, a kommunikációhoz tartozó különböző 
kompetenciákat erősítenek.  

A kommunikáció fejlesztést megalapozza az Elmés huncutságok elnevezésű szakkörünk, mely a 
különböző agyi területek összekapcsolásával, „finomhangolásával” foglalkozik, és külön 
alkalmakat szán a nyelvi területek fejlesztésére.  

A diákok nevelőtanári segítséggel, de önállóan szerkesztik a kollégiumi rádióműsort, a KOLO-
rádiót, melynek adása hetente jelentkezik meghatározott, változó témában.  

Filosz-körünk évente meghirdeti esszéírói pályázatát, melyre a szakkör vezetője felkészíti 
diákjait. Az eredményességet az elkészült munkák minőségével mérjük. A beadott művek nem 
tekinthetők véglegesnek, a félév során folyamatosan dolgoznak rajta a diákok a foglalkozásokon 
szerzett elméleti és gyakorlati tudást felhasználva. Így a fejlődés nyomon követhető a tanév 
végéig.  

A Beszéljünk róla! elnevezésű szakkörön kifejezetten a szóbeli kommunikáció fejlesztése van 
előtérben. A téma, amit a foglalkozásokon körüljárunk, mindig valamilyen diákokat közvetlenül 
érintő, gyakran az online médiával, közösségi léttel, élettel kapcsolatos kérdések. 

A Litera-túra olvasómozgalom féléves olvasásra nevelő programja az intézménynek. 
Meghatározott ütemezésben egy választott könyv olvasása és feldolgozása által a szövegértés, és 
értelmezés fejlesztése a cél. A programot egy Rendhagyó irodalom óra zárja, lehetőség szerint 
ismert író közreműködésével.   

Hogyan mondjam el neked? című nyelvi vetélkedőnk nem hagyományos nyelvtani tudást mér, 
hanem nyelvi kompetenciákat. A versenyt egy Rendhagyó nyelvtan órával zárjuk, melynek 
megtartására a Nyelvtudományi Tanszékről hívunk egy vállalkozó, adott témához önkéntesen 
bekapcsolódó egyetemi oktatót. 

Hagyományos versenyünk, az Öttorony versmondó verseny és az arra való felkészítő 
foglalkozások a kommunikáció területéről a szövegértést, kifejező beszédet, szépkiejtést fejleszti. 

Diákönkormányzatunk egyes foglalkozásai és az évente megrendezett fórum és képzés a 
kommunikációt az érdekképviselet szempontjából fejleszti.  

A program adaptálásához a kollégium rendelkezésre bocsátja a mérésekhez használt eszközeit, az 
elégedettségi kérdőívek mintáit, szakmai kiadványait, valamint a kollégium által megszervezett 

szakmai délután keretében  bemutató foglalkozással egybekötött szakmai konzultáció során átadja 

módszertani tapasztalatait. Az elkészült Kredenc lapszámok pdf formátumban elérhetők az 
intézmény honlapján, illetve az online újság önálló webhelyen olvasható.  

 


