
Az Arany János Tehetséggondozó Program bemutatása 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program a kormányzat által támogatott országos 

esélyteremtő program, amely 2000 óta működik eredményesen az ország 21 kiemelkedő 

gimnáziumában és a hozzájuk kapcsolódó kollégiumokban. Célja az esélyteremtés, a tudás 

tekintélyének növelése, a különböző szociális és kulturális háttérrel rendelkező szülők 

gyermekeinek egyenlő lehetőségeket biztosító oktatási és támogatási rendszer kialakítása, a 

tehetséggondozás, mindezek által a tanulók felkészítése a sikeres érettségire és felsőfokú 

tanulmányok folytatására, valamint az oktatás tartalmának korszerűsítése, minőségének 

fejlesztése is. Mindez teljes körű állami finanszírozással, tehát a felvételt nyert tanulók számára 

a program ingyenes. 

Intézményünkben a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolával közösen 2001 

szeptemberétől indítunk osztályokat az országos Arany János Tehetséggondozó Programban. 

Az ötéves program keretében folyó oktató- és nevelőmunka az iskola és a kollégium folyamatos 

és kölcsönös együttműködésére épít, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező. 

A négy gimnáziumi évet megelőzően a diákok előkészítő évfolyamra járnak, ahol - a gazdagító 

programok mellett - lehetőségük nyílik az esetleges tudásbeli és kulturális különbségeik 

kompenzálására. 

A speciális program a kollégiumok számára kötelező délutáni foglalkozásokat tartalmaz, 

melyeknek célja a diákok hátrányainak leküzdése, a bennük rejlő tehetség kibontakoztatása, a 

felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés. 

A kollégiumi foglalkozások keretében heti 15 órában az életkori sajátosságok 

figyelembevételével kialakított speciális felzárkóztató és tehetséggondozó képzés folyik, mely 

a teljes személyiség fejlesztését célozza meg (önismeret, tanulásmódszertan, életvitel, ECDL 

felkészítő, nyelvvizsga felkészítő, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, választható 

tehetséggondozó szakköri foglalkozások a kollégium teljes szakköri kínálatából).  

Intézményünkben folyamatosan biztosítjuk a különböző tantárgyi korrepetálásokat, a csoportos 

és egyéni felzárkóztató foglalkozásokat. 

A kollégiumban kialakított AJTP-s szociális támogatási rendszer részei a pályázható étkezési 

támogatás, az utalvány formájában biztosított ruházati hozzájárulás, a tanulmányi ösztöndíj és 

a B kategóriás vezetői engedély megszerzése. 

A programban tanuló diákoknak jó esélyük lesz arra, hogy az érettségiig C típusú középfokú 

nyelvvizsgához jussanak és megszerezzék a nemzetközi ECDL számítógépes tanúsítványt is. 

Ehhez az iskola és a kollégiumok a program keretében minden segítséget megadnak. 



Az AJTP céljaihoz igazodva egy tanévben 6 alkalommal úgynevezett kollégiumi 

programhétvégét szervezünk. Ezeknek a programja részben a gimnázium és a kollégiumok 

hagyományaihoz, szokásos rendezvényeihez kapcsolódik, részben pedig speciális 

foglalkozásokat állítunk össze. Megismertetjük diákjainkat városunk történelmével, kulturális 

értékeivel, művelődési lehetőségeivel. Kirándulásaink során a fenntarthatóság, 

környezettudatosság szellemében felhívjuk tanulóink figyelmét megyénk, illetve Magyarország 

természeti és épített értékeire, valamint külföldi kirándulásokat, túrákat is szervezünk. 

Tanulóink rendszeresen részt vesznek az AJTP intézményei által meghirdetett országos 

versenyeken, találkozókon. Igyekszünk őket aktívan bekapcsolni a kollégium kulturális, sport- 

és diákéletébe, gyakran képviselik intézményünket a városi, megyei rendezvényeken is. 
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