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Mit kell tudni a Bethlen Gábor 

Kollégiumról? 

 Óvodától posztliceális szintig tanulhatnak 

magyarul diákjaink 

 5 óvodai csoportban, 5 elemi ,8 gimnáziumi   

16 líceumi osztályban és 2 posztliceális 

osztályban 693 diák tanul 

 Célunk: korszerű és magas színvonalú 

oktatást és szilárd keresztyén erkölcsi 

nevelést biztosítsunk diákjainknak 

 



Jogi helyzet 

 8 épület közül 2004-ben három ,majd 2007-ben 3 
épület került az EREK tulajdonába 

 2 épület jelenleg is állami tulajdonban van 

 Óvoda és Tornacsarnok épületét állami pénzen 
javíttattuk meg 

 Az étkezdét magyar állami támogatással javíttattuk 
meg 

 A 3 főépületre ROP –programban pályázatot 
nyújtottunk be, melyet megnyertünk és folyamatban 
van 

 Iskolánk a református oktatási hálózat része 



Új oktatási törvény -POZITÍVUMOK 

 Önrendelkezés 

 Anyanyelven történő oktatás 

 Választható és kötelező tantárgyak aránya a 

kerettantervben 

 Kompetencia alapú oktatás 

 Felmérés 

 Vezetőtanács hatáskörének bővítése 

 



Új oktatási törvény- FÉLELMEK 

 Kormányhatározatok és módszertani leírások 

nagy mennyisége 

 Létszámhiánnyal küszködő intézmények 

sorsa-főleg a szórványban 

 Önkormányzatokra bízott intézmények-

vegyes tannyelvű iskolák 

 Normatív támogatás 

 Szórványbentlakások helyzete 

 



 Bethlen Gábor Kollégium-állami vagy 

felekezeti? 

 Az új oktatási törvény lehetőséget biztosít 
felekezeti oktatás indítására 

 Az alapfinanszírozást biztosítja az állam a 
felekezeti intézményeknek 

 Nagy terhet ró a helyzet az egyházakra 

 A kollégium önkormányzat által fenntartott 
intézmény 

 Szellemiségében és nevelési céljaiban a 
felekezeti iskolák közé soroltatik 



Szórványban működő intézmény 

 Diákjaink a környékbeli szórványvidékről 

érkeznek az alsó tagozatra 

 A környékünkön sok diákot megpróbálunk 

visszahozni a magyar tannyelvű intézménybe 

a román iskolákból 

 Középiskolában Erdély szinte minden 

vidékéről van diákunk, Aradtól-Pusztináig 

 Az iskola sokszínűségének megtartó ereje 

van a szórványban 



ÖSZTÖNDíJAK 

 A kollégiumi „cipós” diákok sokasága tanul 

ma is a kollégiumban 

 Keresztszülő programunkat két éve indítottuk 

útjára – 600 euro/év a tanuló kollégiumi 

költségeit fedezi 

 Támogatás hiányában a helybeli román 

iskolát választják 



Oktatás 

 Magas színvonalon zajlik -továbbtanulás 

jellemző 

 Szakközépiskolai osztályaink is vannak, ahol 

szakmát is oktatunk 

 Fontos:aki magyarul óhajt tanulni, minket 

választ a megyében –fokozatosan 

bővítenünk kell az ajánlatot 

 



Nevelés 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre 

 Sok tanórán kívüli tevékenység zajlik-

önzetlen pedagógusok segítségével 

 A tevékenységek nevelő hatása 

hangsúlyosan érezhető 

 A környékre is nagy hatást gyakorlunk általuk 

 Előadásainkkal ellátogatunk a megye 

legeldugottabb zugaiba is. 



Kórus 



Collegium Gabrielense régizene együttes 

http://www.bethlengabor.ro/files/albumok/BGKnapok06/regitanc/DSCF2214.jpg


Cserkészet 



Népi tánccsoport 

http://www.bethlengabor.ro/files/bgknapok09/dijazas/DSC_1534.JPG
http://www.bethlengabor.ro/files/bgknapok09/dijazas/DSC_1548.JPG
http://www.bethlengabor.ro/files/marcius15_2012/DSC_5818.JPG


Önképzőkör 

http://www.bethlengabor.ro/files/bgknapok09/vetelkedo/DSC_1399.JPG
http://www.bethlengabor.ro/files/bgknapok09/vetelkedo/DSC_1408.JPG


Szavalóverseny 

http://www.bethlengabor.ro/files/bethlennapok07/szavalo/DSCF1199.jpg
http://www.bethlengabor.ro/files/albumok/BGKnapok06/szavalo/DSCF1774.jpg


Vetélkedők 

http://www.bethlengabor.ro/files/Mesemondo08/I.fordulo/DSC_0002.jpg
http://www.bethlengabor.ro/files/bgknapok09/vetelkedo/DSC_1412.JPG


Sport és testnevelés 

http://www.bethlengabor.ro/files/bgknapok09/Sport/DSC_1042.JPG
http://www.bethlengabor.ro/files/bgknapok09/Sport/DSC_1087.JPG


Tornavizsga 

http://www.bethlengabor.ro/files/bgknapok09/torna/DSC_1172.JPG
http://www.bethlengabor.ro/files/bgknapok09/torna/DSC_1186.JPG


Bethlen bál 

http://www.bethlengabor.ro/files/Bethlenbal 2012/IMG_5185.jpg
http://www.bethlengabor.ro/files/Bethlenbal 2011/IMG_86011.JPG


FONTOSABB ESEMÉNYEK 



FONTOSABB ESEMÉNYEK 



Erősségek 

 Sok órán kívüli tevékenység és azok nevelő 
hatása 

 Tehetséges diákok felkarolása 

 Gyengébb tanulók felzárkóztatása 

 Ösztöndíjrendszer 

 Eredmények záróvizsgákon és 
felvételiken(80 %-os továbbtanulás) 

 Pályázatok 

 Továbbképzések 

 



Tevékenységeink a 

megmaradást szolgálják. 

A 390 éves Bethlen Gábor Kollégium a 

mindenkori diákjai révén él tovább és 

élteti közösségünket. 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


