OTTHON: A VÁROS SZÍVÉBEN
A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium
Hódmezővásárhely
központjában heHó
lyezkedik
el. A négyemeletes épület
lye
1967-ben
épült. Az itt lakó diákok
19
bármelyik
középiskolába 10 percen
bá
belül
be elérnek. Ugyanilyen közel van
az
a uszoda, a városi könyvtár, a
mozi,
a művelődési ház, a múzeum,
m
a sportcsarnok.

OTTHON: BIZTONSÁG, PIHENÉS, SZABADIDŐ

ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM

A szabadidő eltöltését húszezer kötetes könyvtár, klubszoba, büfé,
konditerem, számítástechnikai eszközök és a Diákönkormányzat kulturális,
zenés rendezvényei segítik.
A kollégium lakói, diákjai három ágyas szobákban laknak.
Napi háromszori étkezést a Hód-Menza Kht. biztosít az épületben lévő
ebédlőben.

Kollégiumunk, a Németh László Gimnáziummal együttműködve, már
hatodik éve támogatja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket az
érettségi elérésében, az Arany János Kollégiumi Program keretén belül.
A kollégium segít:

OTTHON: AHOL TANULNI JÓ
A diákotthon a nagy magyar író, Németh László iránti tisztelet jeléül kapta egykori és mai nevét 1941-ben az egyik
Németh – dráma, Cseresnyés főhőséről, akinek eszménye
„kert-Magyarország”, felvirágoztatása volt a magyarság
közösségi és minőség – elvű felemelkedésével.
A vidék felzárkóztatása, az esélyegyenlőség, a tehetséggondozás, a tudás alapú fejlődés, a kompetenciák fejlesztése, a társadalmi mobilitás ma is olyan kulcsfogalmak,
amelyek elérendő célokat jelölnek oktatásunkban és nevelésünkben.
A kollégium számos módon segíti a tanulást. Naponta három tanórányi időt biztosít az iskolai anyag elsajátítására
korszerűen berendezett tanulószobákban. Korrepetálással
biztosítja a tehetséggondozást és felzárkóztatást. A szakkörökön személyiségfejlesztő önképzés folyik: irodalom, zene,
kézműves, sportok, fotózás és konyhai ismeretek terén.

 szakmailag
 fejlesztő pedagógus
 pszichiáter
 korrepetitorok
 felvételi nélküli bejutás a város bármely középiskolájába
Az éjszakai pihenésre, Házirendünk betartására huszonnégy órás nevelőtanári ügyelettel és portaszolgálattal vigyázunk. A jó magatartású és szorgalmas tanulók esti kimenőt is kaphatnak. Az otthoniakkal való kapcsolattartást
hetenkénti hazautazással, telefon és internet lehetőségekkel biztosítjuk. A
kollégiumi elhelyezés szolgáltatásai ingyenesek.

 anyagilag
 ingyen kollégium,
 napi ötszöri ingyen étkezés,
 beiskolázási segítség,
 ösztöndíj,

DR. SIPKA SÁNDOR
KOLLÉGIUMI KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

 ingyen kirándulások.

Az Alapítvány segíti a Diákönkormányzat és a szakkörök működését, valamint a jutalmazásokat.
Köszönjük, ha Ön is támogatja közösségi programjainkat a Dr. Sipka Sándor Kollégiumi Kulturális Alapítvány által!

Az Arany János Kollégiumi Programba belépés feltételeit
megtalálja a kollégium honlapján.

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

INNOVÁCIÓINK

A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatot megvalósító intézmény.

Három hetes projekt: Tiéd a választás, Tiéd a döntés!!! (Paradigmaválp y p
jjegyében)
gy
tás a hatékonyy életpálya-építés

A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani
kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben
meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítését.

Célok:
 A kompetencia alapú oktatás implementációja
 Kulcskompetencia-területek fejlesztése
 Újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése
 Modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, modul)
 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése

Célja: A hatékony életvezetés módszertanának megismertetése, elfogadtatása, az egyéni felelősség és döntési szabadság érzékeltetése. Egyéni küldetési nyilatkozatok megfogalmazása, annak hatékony megvalósításának
módszere.

 A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása

Témahét: Hogyan éltek eleink? Honfoglalás kori életmód, viselet és ételek.

 Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

Célja: A diákok kutatásaik során pillantsanak be őseink mindennapjaiba.
Közösen dolgozzák fel kutatásaik eredményeit, készítsenek korhű viseletet
és ételeket.

Modul: Honfoglalás kori harcászati eszközök, harcmodor.
Célja: ismerjék meg a gyerekek őseik kultúráját, a honfoglalás kori harcmogy
y ápolása,
p
dort és harci eszközöket, hagyományok
identitástudat erősítése.
TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3.1.4

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTÉZMÉNYEIBEN

VÁSÁRHELYI CSERESNYÉS KOLLÉGIUM
Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1. • Telefon: (62) 245-233 • Fax: (62) 248-856
E-mail: cseresnyes@cseresnyes.hu • Web: www.cseresnyes.hu
Kedvezményezett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Azonosító szám:
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infóvonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu

