Kedves Kollégisták!
Sajnos a vírushelyzet újra előidézte, hogy nem járhatunk iskolába, nem tudjuk élni a megszokott hétköznapjainkat. Számos változás van körülöttünk és elég nehéz elfogadni
ezt a sok bizonytalanságot, ami körülvesz bennünket.
Egy biztos, tanulni mindig, minden körülmények között lehet és kell is. Hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy minél jobban megismerje a világot, a környezetet, az
embereket, minél jobban tudjon boldogulni a világban és minél hasznosabb tudjon lenni maga és a többiek számára. Ehhez pedig sok mindent kell tudni. Nem csak az iskola
épülete tudja biztosítani a tanulást. Most otthon lehettek és otthon kell haladnotok előre a tudás megszerzésében.
Már a tavaszi időszakban megismertük és meg is szoktuk ezt a sajátos életformát, megszoktuk, hogy a tanárokkal és egymással csak a virtuális világban találkoztok. Az iskolai
tanárok igyekeznek nektek segíteni abban, hogy ezt a tanévet is sikeresen teljesítsétek, illetve az érettségire készülők is sikeres vizsgákat tegyenek.
Mivel ti még most is kollégisták vagytok, mi sem hagyunk magatokra benneteket. Ahogy már a koliban is megszokhattátok, kaptok tőlünk tantárgyi segítséget is, ha arra van
szükségetek, de segítünk eligazodni az élet minden kérdésében. Szeretnénk ezt a segítséget továbbra is fenntartani számotokra, ráadásul nagyon egyénre szabottan. Ti
döntitek el, hogy éppen melyik tantárgyban kell segítség, vagy milyen nehézségbe ütköztetek, amit megosztanátok egy segítő tanárral. Azt is ti döntitek el, hogy mikor
veszitek igénybe a segítséget és azt is, hogy melyik pedagógushoz fordulhattok.
Az alábbi táblázatba összefoglaltuk nektek téma szerint, hogy ki miben és mikor tud segíteni. A csoportvezető tanárotok pedig minden egyéb problémában szívesen
gondolkodik veletek együtt, igyekszik tanácsokat, útmutatásokat adni.
Használjátok ki okosan ezeket a sajátos lehetőségeket, amelyek a rendelkezésetekre állnak. Mindezt részletesebben a csoportvezető tanárotokkal is megbeszélhetitek, ő
megszólít titeket és akár facebookon, vagy más csatornán keresztül is működtethető a kapcsolat.
Jó munkát, ügyes időbeosztást és hasznos együttgondolkodást kívánok nektek… ne feledjétek, segíteni szeretnénk, de segíteni csak annak tudunk, aki maga is akarja.
Bizalommal forduljatok hozzánk!
Üdvözlettel
Székesfehérvár; 2020. 11. 11. Nagy Kálmán koll. igazgató

érvényes: 2020. 11. 11-tól
Munkacsoport

Feladat

A munkacsoport
tagjai
Polczer Zoltán
Pribék László
dr. Borók László
Éger Katalin

Természettudományi
munkacsoport

Nagyné Tihanyi Teréz
Murgás Lajosné
Tóth Irén
Könczöl Lászlóné
Kovács-Deres Adél
Horváth Lénárd
Bóta Mihály

borok78@gmail.com
eger@nemesnagy-koll.sulinet.hu

kémia, biológia
fizika
kémia
egészségtan
művészettörténet

konczol.laszlone@gmail.com
adel0430@freemail.hu
horvath.lenard79@gmail.com

zsuzsasza@freemail.hu

s.eti@freemail.hu

Ivanyenkó Éva

borsova@freemail.hu

Nyeste

matematika

teglovicsa@gmail.com
irentoth@indamail.hu

agostonneg@nemesnagykoll.sulinet.hu
agostonneg@gmail.com
vasikrisztina@gmail.com

Támogatott
célcsoport

matematika, fizika,
fizika, földrajz
történelem

élelmiszerismeret

virag@nemesnagy-koll.sulinet.hu
andiflorita@gmail.com

Sári Etelka

Tantárgyak

nagynett@gmail.com

nyikus.norbi@gmail.com

Virág Andrea

Vasi Krisztina

prajbek@gmail.com

szilardkajcsa@gmail.com

Szabó Zsuzsanna

Ágostonné
Gabriella

polzoli@gmail.com

vinci10@freemail.hu

Kajcsa Szilárd
Nyikus Norbert
A tanuló a csoport pedagógusait
megszólíthatja, tőlük tantárgyi segítséget
kérhet természettudományokból. A
segítségnyújtás érdekében a tanuló
kezdeményezésére a pedagógus vagy
Társadalomtudományi, azonnali segítséget nyújt, vagy időpontot
informatikai és nyelvi egyeztet a tanulóval és ezt követően nyújt
segítséget elektronikus úton.
munkacsoport

Elérhetőségük
hétköznap 12.00 – 18.00
között

Bármely
kollégiumi
tanuló

művészettörténet, könyvtártan,
információ kereső nyelvek
német nyelv
angol nyelv
történelem
történelem

művészettörténet
történelem
informatika
magyar nyelv és irodalom

Bármely
kollégiumi
tanuló

Haraszimovics
Roxána
Angeli Marianna
Kígyóssyné
Huber
Szilvia
Takács Annamária
Ivanyenkó Éva
Varga Lilla Anikó

Speciális
munkacsoport

Butola Péter
Makk Gábor
Verbics Viktor
Nyikus Norbert
Ötvös István
Pribék László

Az érettségire készülő tanuló a csoport
pedagógusait megszólíthatja, tőlük
Érettségi felkészülést tantárgyi segítséget kérhet magyar nyelv Horváth Lénárd
segítő munkacsoport és irodalom tantárgyból. A
magyar
nyelv
és segítségnyújtás érdekében a tanuló
irodalom tantárgyból kezdeményezésére a pedagógus vagy
azonnali segítséget nyújt, vagy időpontot Zajáczné B. Éva
egyeztet a tanulóval és ezt követően nyújt

dr. Borók László

német nyelv
roxana.haraszimovics@gmail.com

angelimariann3@gmail.com
siofokilany0712@gmail.hu

angol nyelv
német nyelv

takacsannamaria@citromail.hu

német nyelv

borsova@freemail.hu

orosz nyelv

lillavarga74@gmail.com

magyar nyelv és irodalom

angol nyelv
makkgabor03@gmail.com médiaismeretek, film
viktorverbics@gmail.com
egészséges életmód
bpeter1977@yahoo.com

nyikus.norbi@gmail.com
otvos.istvan2020@gmail.com
prajbek@gmail.com

horvath.lenard79@gmail.com

zbe68@freemail.hu

borok78@gmail.com

angol nyelv

Bármely
kollégiumi
tanuló

fogalmazások irodalomból
művészettörténet

magyar

történelem

történelem

Nyikus Norbert
nyikus.norbi@gmail.com

Az érettségire készülő tanuló a csoport
pedagógusait megszólíthatja, tőlük
tantárgyi segítséget kérhet történelem
Érettségi felkészülést tantárgyból. A segítségnyújtás érdekében

érettségiző
tanuló

Az érettségire készülő tanuló a csoport
Szabó Zsuzsanna
történelem
pedagógusait megszólíthatja, tőlük
tantárgyi segítséget kérhet történelem
zsuzsasza@freemail.hu
Érettségi felkészülést tantárgyból. A segítségnyújtás érdekében
segítő munkacsoport a tanuló kezdeményezésére a pedagógus
történelem
történelem tantárgyból
vagy azonnali segítséget nyújt, vagy Virág Andrea
időpontot egyeztet a tanulóval és ezt
virag@nemesnagy-koll.sulinet.hu andiflorita@gmail.com
követően nyújt segítséget elektronikus
úton.
Makk Gábor

érettségiző
tanuló

történelem
makkgabor03@gmail.com

Ivanyenkó Éva

történelem
borsova@freemail.hu

Butola Péter
dr. Borók László
Bóta Mihály
Horváth Lénárd
Kajcsa Szilárd
Makk Gábor
Nyikus Norbert
Ötvös István
Polczer Zoltán
Pribék László
Verbics Viktor
Zajáczné Berkes Éva
Ágostonné
Nyeste
Gabriella

A kollégiumi tanuló a speciális
élethelyzetében tanácsért, segítségért
fordulhat csoportvezető tanárához. A Angeli Marianna
tartalom tipikus kollégiumi nevelőtanári dr.Murgás Lajosné
feladatcsomag, amely az élet minden
Életvezetési tanácsadás
területét érintheti, ügyintézésben,
csoport

bpeter1977@yahoo.com
borok78@gmail.com
vinci10@freemail.hu
horvath.lenard79@gmail.com
szilardkajcsa@gmail.com
makkgabor03@gmail.com
nyikus.norbi@gmail.com
otvos.istvan2020@gmail.com
polzoli@gmail.com
prajbek@gmail.com
viktorverbics@gmail.com
zbe68@freemail.hu
agostonneg@nemesnagykoll.sulinet.hu
agostonneg@gmail.com
angelimariann3@gmail.com
teglovicsa@gmail.com

nem releváns

Bármely
kollégiumi

fordulhat csoportvezető tanárához. A
tartalom tipikus kollégiumi nevelőtanári
feladatcsomag, amely az élet minden
Életvezetési tanácsadás
területét érintheti, ügyintézésben,
csoport
kapcsolati problémákban, egészségügyi
kérdésekben…stb… rendelkezésre
állunk. Lényegében az „egyéni törődés”
foglalkozástípus megjelenése a digitális
segítségnyújtó palettán.

Éger Katalin
Ivanyenko Éva
Kígyóssyné
Huber
Szilvia
Kovács-Deres Adél,
Könczöl Lászlóné
Nagyné Tihanyi Teréz
Nyikusné Tatai Szilvia

eger@nemesnagy-koll.sulinet.hu

nem releváns

borsova@freemail.hu
siofokilany0712@gmail.hu

Bármely
kollégiumi
tanuló

adel0430@freemail.hu
konczol.laszlone@gmail.com
nagynett@gmail.com

tatai@nemesnagy-koll.sulinet.hu

s.eti@freemail.hu
Sári Etelka
Haraszimovics
roxana.haraszimovics@gmail.com
Roxána
zsuzsasza@freemail.hu
Szabó Zsuzsanna
takacsannamaria@citromail.hu
Takács Annamária
irentoth@indamail.hu
Tóth Irén
lillavarga74@gmail.com
Varga Lilla Anikó
vasikrisztina@gmail.com
Vasi Krisztina
virag@nemesnagy-koll.sulinet.hu
Virág Andrea
andiflorita@gmail.co

Tematikus csoport

A 12 nevelési terület tananyagának
digitális kidolgozása, majd későbbi
felhasználása proaktív módon, azaz a
tanulók megkeresésével és a tananyag
közös feldolgozásával.

JAK, NNÁK összes
pedagógusa

Ágostonné Nyeste
Gabriella
Speciális
munkacsoport

AJTP

Nyikusné Tatai Szilvia
Ivanyenko Éva
Szabó Zsuzsanna
Vasi Krisztina

12 nevelési terület

agostonneg@nemesnagykoll.sulinet.hu
agostonneg@gmail.com
tatai@nemesnagy-koll.sulinet.hu

ECDL
életvitel, önismeret

önismeret
önismeret
vasikrisztina@gmail.com tanulásmódszertan
borsova@freemail.hu

zsuzsasza@freemail.hu

Minden
kollégiumi
tanuló

Az érettségire készülő tanuló a csoport
pedagógusait
megszólíthatja,
tőlük
tantárgyi segítséget kérhet történelem
Érettségi felkészítő
tantárgyból. A segítségnyújtás érdekében
munkacsoport
Éger Katalin
a tanuló kezdeményezésére a pedagógus
matematika tantárgyból vagy azonnali segítséget nyújt, vagy
időpontot egyeztet a tanulóval és ezt
követően nyújt segítséget elektronikus
úton.
Szabó Zsuzsanna
Média
munkacsoport(Kalitka Kalitka című kollégiumi újság digitális Nyikusné Tatai Szilvia
kollégiumi újság,
szerkesztése, honlap és facebook oldal
Ágostonné
Nyeste
honlap, facebook
szerkesztése
Gabriella
oldal)
DÖK

A kollégiumi tanuló a speciális
Polczer Zoltán
élethelyzetében tanácsért, segítségért
Vasi Krisztina
fordulhat a Diákönkormányzat patronáló

eger@nemesnagy-koll.sulinet.hu

matematika

zsuzsasza@freemail.hu

Szakköri
tagok,
munkaközössé
g-vezetők

tatai@nemesnagykoll.sulinet.hu
agostonneg@nemesnagykoll.sulinet.hu
agostonneg@gmail.com
polzoli@gmail.com
vasikrisztina@gmail.com

nem releváns
DÖK tagok

