Hogyan lehet bekerülni a Programba?
Nyolcadik osztályos diákok jelentkezhetnek az AJTP-be, amennyiben gimnáziumban szeretnék folytatni tanulmányaikat, és
rossz szociális helyzetük miatt továbbtanulásukhoz állami támogatásra van szükségük. Az Arany János Programba pályázni
kell, azaz az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján minden év szeptemberében megjelenő pályázati űrlapokat kell kitölteni a nyolcadikos diáknak, a szülőknek,
a küldő általános iskolának és a lakóhely
szerinti polgármesternek. További részleteket a pályázati kiírásban lehet olvasni:
www.okm.gov.hu.

Részletes felvilágosítás telefonon:
Gajda Péter gimn. tanár, programfelelős
06-22-506-162 vagy 06-30-576-9172

Mi az az AJTP?
Az Arany János Tehetséggondozó Program
szociálisan hátrányos helyzetű gimnáziumi
tanulók speciális oktatási programja. A Program céljainak megvalósítása 5 éves képzésben történik. A diákok a középiskolában
külön osztályt képeznek. Speciális tantárgyként szerepel többek között drámapedagógia, tanulásmódszertan, melyek kiemelten
segítik a tanulók személyiségfejlesztését. A
képzés alapvető célja a felsőoktatásra történő felkészítés.
Minden AJTP-s diák kollégista, nevelése és
oktatása a kollégium és a gimnázium összehangolt pedagógiai tevékenysége által történik. Az AJTP-s osztályba járó diákoknak
„csak” tanulniuk kell, és közben ingyenesen
vehetnek részt a gimnázium, a kollégiumok,
sőt Székesfehérvár rendkívül gazdag programkínálatában: bel- és külföldi kirándulások, színház, sport, zeneiskola, szakkörök.
Alapelvünk, hogy az anyagi nehézségek ne
okozzanak akadályt a képességek kibontakoztatásában.
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Hallgass az AJTP-ben tanuló diákok véleményére!

JAK

• „Nagy lehetőség, amit nem szabad elhalasztani!”
• „Ha nem akarsz unatkozni és egyedül lenni,
ha szeretnél jó társaságban élni és tanulni
– válaszd az AJTP-t!”

Mit biztosít a kollégium?

A lányok és a fiúk két önálló kollégiumban, de közel azonos
feltételek között nyernek elhelyezést. Kedvező fekvése révén
mind a két kollégium közel van a vasúthoz és a buszállomáshoz. Elhelyezés 3-4 ágyas hideg-melegvizes szobákban, teljes
ellátással.

• „Neked kell döntened! Ennél jobb kezdetet
nem is találhatsz ahhoz, hogy elindulj az életbe!”
• „Sok utazás határon belül és kívül, jó társaság,
színház, sport, ECDL, nyelvvizsga, jogosítvány
– akarod?
Töltsd ki az AJTP-s jelentkezési lapot!

Az AJTP részeként biztosítjuk, hogy:

- tanulmányaid során megszerezhesd a gépjármű vezetői jogosítványt,
- tanári segítséggel készülj a nyelvvizsga és az ECDL számítógépes vizsga megszerzésére.

Mit tehetsz még kollégistaként?

Részt vehetsz a két kollégium által biztosított:
- tanulást segítő foglalkozásokon,
- a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését szolgáló programokon, rendezvényeken.
• könyvtár számítógép • internet • kollégiumi újság
• sportolási lehetőségek • nyelvek tanulása
• szaktárgyi és hobbi jellegű szakkörök

Mit kell ezért fizetni?

Légy Te is AJTP-s!

Fejér megyében egyetlen középiskolában, a
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolában
működik AJTP-s osztály. Ennek az osztálynak a
tanulói öt évig járnak gimnáziumba, s eközben
fölkészülnek az érettségire, és ingyenesen fölkészülhetnek a nyelvvizsga, a jogosítvány és az
ECDL számítástechnikai vizsga megszerzésére.

A kollégiumi ellátás ingyenes, csak az étkezéshez kell hozzájárulni.

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Budai út 7.
Nemes Nagy Ágnes Kollégium
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.
József Attila Középiskolai Kollégium
8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 13.

