Tájékoztató az Arany János Tehetséggondozó Programról
Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani az országosan működő Arany János Tehetséggondozó Programot (a
továbbiakban: AJTP), melyben a Zalaegerszegi Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó két intézmény a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium és a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium - közösen vesz részt.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Az általános iskolák által
benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. A program keretében lehetőség nyílik arra,
hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolában, kollégiumban tanuljanak, amelyek célul tűzték ki
a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű
idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) angol
nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából,
mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.
A program új elemeként a diákok tanulmányi ösztöndíjban részesülnek!
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Célunk továbbá, hogy azoknak
a gyerekeknek is segítsünk színvonalas oktatással előbbre jutni, akiknek anyagi, szociális vagy egyéb hátrányos
helyzete miatt ez különösen nehéz lenne saját erőből.
Az ötéves képzés előkészítő évfolyammal indul. Az előkészítő és a többi évfolyamon is kiemelt szerepet kap a
matematika, az informatika, a magyar nyelv és irodalom, illetve az idegen nyelv oktatása. A programra kiemelt
összeget fordít az állam, így a diákoknak ingyenes a jogosítvány, az ECDL-vizsga és a nyelvvizsga megszerzése.
Az AJTP-ben résztvevő diákok hagyományosan sok országos rendezvényen vehetnek részt (túrák, diákkonferenciák,
sportnapok, művészeti találkozók, külföldi cserekapcsolatok stb.). Ezen kívül a kollégiumi programhétvégék
keretében ingyenesen vehetnek részt nagyobb belföldi és külföldi tanulmányi kirándulásokon, félévente anyagi
támogatást igényelhetnek a kollégiumi étkezési költségeik csökkentéséhez, valamint tankönyv-, taneszköz-, utazásiilletve ruházkodási támogatást kaphatnak.
Immár több mint száz éves Zrínyi Miklós Gimnázium a megye egyik legjobb gimnáziuma, tanáraik sokéves
tapasztalattal rendelkező elismert szakemberek, diákjaik gyakran szerepelnek az országos tanulmányi és
sportversenyek dobogós helyezettjei között.
A programban résztvevő diákok esetében a nevelő-oktató munka délutánonként a kollégiumban folytatódik, ezért a
programban résztvevő diákok számára a kollégiumi elhelyezés kötelező. A tehetséggondozásnak és a diákok tudásbeli
és kulturális különbségeinek leküzdésére irányuló kollégiumi hátránykompenzációnak lényeges alapeleme a
tanulásmódszertan/kommunikáció és az önismeret/drámapedagógia tantárgyi programok, összefoglaló néven az
Arany János-i blokk. Ezek a tantárgyi programok az öt év folyamán kiemelten segítik a tanulók személyiségfejlesztését
azzal a céllal, hogy ne csak az intellektuális képességeik, hanem a személyiségük és tehetségük valamennyi tényezője
fejlesztésre kerüljön.
A programban résztvevők számára havonta egyszer és egy tanévben 6 alkalommal kollégiumi bentlakásos programhétvége szerveződik, melyen a tanulók részvétele kötelező.
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már
résztvevő intézményekben szerezhetők be, vagy letölthetők a Belügyminisztérium honlapjáról (www.kormany.hu /
Belügyminisztérium / Közérdekű adatok / Közérdekű információk és adatok), valamint az Oktatási Hivatal
honlapjáról (www.oktatas.hu / Köznevelés / Aktuális tanév eseményei).

Pályázat beadási határideje: 2022. december 9.
A pályázat eredményéről 2023. február 10-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézményekben:
- Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium:
Kiss Zsolt igazgatóhelyettes, programfelelős (Tel: 92/313-490),
- Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium:
Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, programgazda (Tel: 92/596-445/27).

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

