A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program
9. (előkészítő) és 9. évfolyamos tanulói számára szervezett bentlakásos
hétvégék és egyéb évközi programok éves programtervezete
2012/2013. tanév
A 2012/2013-es tanév bentlakásos hétvégéinek és hétközi programjainak tervezetét igyekeztünk
úgy összeállítani, hogy a konkrét hétvégékhez kötődően tartalmazzon részletes programtervet.
A tervezés során a diákok számára egy-egy aktuális helyi kiállítás, zenés program, színházi előadás,
mozifilm, illetve egy nagyobb város, esetleg térség látnivalóinak, nevezetességeinek, kulturális
értékeinek megismertetését, közös felfedezését tűztük ki célul.
Az éves programok megvalósulásáért, illetve megvalósításáért közvetve Sümegi László
kollégiumigazgató, közvetlenül Käsz Ildikó programgazda és Rosta Diána, valamint Németh
Tamás nevelőtanárok felelősek.
Augusztusi programok:
•

Augusztus 16-21. részvétel a zánkai gólyatáborban

Szeptemberi programok:
•
•
•
•
•

6 színházi előadásra szóló színházbérlet vásárlása a programban résztvevő tanulók számára
a leány és a fiútanulók számára külön-külön heti 1 óra tornateremi sportolási lehetőség
biztosítása a Deák SZKI tornatermében
a fiú tanulók számára műfüves futballpálya bérlet heti 2 alkalommal egy, illetve két órára a
tanév során
szeptembertől heti 2 órában önismereti és szintén heti 2 órában tanulásmódszertani
foglalkozáson vesznek részt a diákok
szeptember 7-8. Bentlakásos hétvége
Kirándulás: Mixnitz - Ausztria
- A program során pénteken délután Zalaegerszeg fontosabb épületeivel,
intézményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók egy városnéző séta keretében,
illetve a TV-torony és kilátóhoz tesznek egy kisebb túrát, melyet egy hangulatos
vacsora követ a Jánka - hegyen lévő csárdában.
- Szombaton reggel autóbusszal indul a csoport az ausztriai Mixnitzbe a Medve-ölő
szurdokhoz vezető túraútvonal teljesítésére.

Októberi programok:
•
•
•
•

október 6. – megemlékezés az aradi vértanúkról csoportfoglalkozás keretében
október 10. Kollégiumi esték – Molnár V. József előadása
október 16. – G. E. Lessing: Bölcs Náthán című drámai költemény megtekintése a Hevesi
Sándor Színház előadásában
október 19-20. - Bentlakásos hétvége
Kirándulás –túra - gesztenyesütés
- egymás kultúrájának megismerése- (tánc, étkezés, hagyományok, szokások)
- Szombaton délelőtt közös főzés, gesztenyesütés, majd kisebb túra a környéken
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•
•

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról csoportfoglalkozások
keretében
október 24-25. részvétel a Teleki Napok (sportverseny, kiállítás, vetélkedő, szavalóverseny)
rendezvényein

Novemberi programok:
•
•
•
•

•
•
•

Paul Portner: Hajmeresztő című bűnügyi társasjáték megtekintése a Hevesi Sándor Színház
előadásában
november 8-10. - részvétel a Pályaválasztási kiállításon – AJTP népszerűsítése
november 13-14. Kovács Károly Napok
november 16-17. Bentlakásos hétvége – Média hétvége
- a közös mozi- illetve koncertlátogatás
- bowling
- helyi rádió és televízió, illetve a Zalai Hírlap számára interjúban való
közreműködés az AJTP megismertetése céljából, ismerkedés a rádiós és televíziós
műsorkészítés rejtelmeivel
Részvétel a Kovács Károly Napok keretében szervezett rendezvényeken: asztalitenisz,
lábtenisz és sudoku versenyen.
november 20. Kollégiumi esték A Göcsej Múzeum aktuális kiállításának megtekintése

Decemberi programok:
•
•

•
•
•
•
•
•

A diákok csapatokat alkotva szerepelnek a kollégiumi Mikulás vetélkedőn
December 7-8. Bentlakásos hétvége – Adventi készülődés, kirándulás Budapestre
- közös mozi a Cinema City-ben
- kézműves
foglalkozások
(adventi
koszorúkészítés,
ajándékkészítések,
gyertyaöntés, dekorációk)
- közös mézeskalácssütés
- egymás kultúrájának megismerése- (tánc, étkezés, hagyományok, szokások)
- kirándulás Budapestre – az Országház megtekintése, kiállítások látogatása, a
Vörösmarty téri adventi vásár megtekintése
A karácsonyi műsor próbái a hónap során folyamatosan zajlanak
Egyedi kézműves termékek I. zalai vására – megtekintése a Keresztury ÁMK-ban -Adventi
vásár felkeresése – ajándékozási ötletek, illetve vásárlás
Kollégiumi esték
Látogatás, ajándékozás, ünnepi műsor a Gyermekotthonban
Karácsonyi műsor a Gondozóházban
Részvétel a kollégiumi gyertyafényes karácsonyi vacsorán és ünnepségen

Januári programok:
•
•
•
•

A Gönczi Galéria aktuális kiállításának megtekintés
Január 11-12-13. Bentlakásos hétvége – Sítábor Ausztriában – Weinebene – az előkészítő
évfolyamos diákok számára
Közös mozi látogatás
Dale Wassermann – Mitch Leigh – Joe Darion: La Mancha lovagja című musical
megtekintése a Hevesi Sándor Színház előadásában
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•

Január 18-19. Bentlakásos hétvége – A leendő AJTP-s tanulók fogadása, közös
programok a felvételiző diákokkal
- tesztírás, elbeszélgetés a felvételiző diákokkal
- önismeret – csapatépítő tréning a nevelési tanácsadó munkatársainak vezetésével
- egymás kultúrájának megismerése- (tánc, étkezés, hagyományok, szokások)
programhétvégén
- szombaton egy napos síelés Ausztriában a 9. évfolyamos diákok számára

Februári programok:
•
•
•
•
•

Valentin napi üzenetküldés a leány- és a fiúkollégium lakói között
Fenyő Miklós – Tasnádi István: Made in Hungária című musicaljének megtekintése a Hevesi
Sándor Színház előadásában
Kollégiumi esték
Keresztury Dezső ÁMK Hangversenytermében rendezendő kiállítás megtekintése
A Zalakerámia ZTE KK kosárlabda csapatának egyik zalaegerszegi mérkőzését látogatja meg
a csoport – a bajnokság programja szerint

Márciusi programok:
•
•
•
•
•
•
•
•

Megemlékezés
az
1848-49-es
forradalom
és
szabadságharc
évfordulójáról
csoportfoglalkozások keretében
Március Bentlakásos hétvége
- látogatás a zalaegerszegi fedett termálfürdőbe – fürdés, szauna, gőzfürdő
- egymás kultúrájának megismerése- (tánc, étkezés, hagyományok, szokások)
Részvétel a kollégiumi Egészség- és Sport Napok rendezvényein
Kollégiumi esték
március 18-21. - Részvétel a Kaffka-napok rendezvényein
Részvétel a Teleki Blanka Székhelykollégiumban rendezett kulturális bemutatón
A Göcsej Múzeumban megrendezésre kerülő aktuális kiállítás megtekintése
március 27. – részvétel a Nyuszi Kupa kézilabda mérkőzéseken

Áprilisi programok:
•
•
•
•
•
•

A Keresztury Dezső ÁMK aktuális kiállításának megtekintése
Beaumarchais: Figaro házassága című vígjátékának megtekintése a Hevesi Sándor Színház
előadásában
Kollégiumi esték
részvétel a TÁMOP – 3.1.7 – Tehetséggondozás- személyiségfejlesztés- értékközvetítés a
Teleki Blanka Székhelykollégium hátrányos helyzetű kollégistái körében című pályázat
tárórendezvényén
Április Bentlakásos hétvége – Helyben
- egész napos gyalogtúra – Göcsej megismerése
- Egymás kultúrájának megismerése- (tánc, étkezés, hagyományok, szokások)
Részvétel a kollégiumi ballagáson

Májusi programok:
•
•

A hónap programja lesz a Göcsej Múzeum aktuális kiállításának megtekintése
Májusfaállítás a leánykollégium előtt
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•
•
•

Molnár Ferenc: A doktor úr című bohózatának megtekintése a Hevesi Sándor Színház
előadásában
Táncház – zalai táncok tanulása
Május 18-20. Bentlakásos hétvége – Kirándulás

Júniusi programok:
•

Június 4. - Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról csoportfoglalkozások keretében
Június Bentlakásos hétvége – Pécsi Művészeti Fesztivál
Az előkészítő évfolyamosok hagyományos országos művészeti fesztiválja ebben a tanévben is
Pécsett kerül megrendezésre, a Leőwey Klára Gimnázium és a Hajnóczy József Kollégium
szervezésében
- részvétel a művészeti fesztiválon
- Pécs nevezetességeinek megtekintése
Gázi Kaszim pasa Dzsámija
Székesegyház (altemplom és kincstár)
Ókeresztény sírkamrák
Vasarely, Zsolnay, Csontváry Múzeum
Zsolnay Kulturális Negyed

•

Májusfa kitáncolás – táncház

A tanév során kétszer - első és második félév - részesülhetnek a szociálisan hátrányos helyzetben
lévő diákok étkezési támogatásban, ami a diákok kollégiumi étkezési (térítési) díjának teljes
összegű (100%-os) vagy kisebb mértékű átvállalásával valósul meg.
A rászoruló tanulók számára megfelelő ruházati cikkeket és tisztálkodási szereket vásárolunk.
A tanév során megvalósítandó bentlakásos hétvégék, kirándulások, egyéb hétközi programok
felelőse minden esetben az intézmény igazgatója, a programgazda, valamint a csoportvezető
nevelőtanárok.
Bízunk abban, hogy sikerül felkelteni a diákok érdeklődését a hét közben szervezett zalaegerszegi
(színházi előadások, hangversenyek, kiállítások, a helyi művelődési intézmények zenei, irodalmi és
művészeti rendezvényeinek alkalmankénti látogatásával) és a bentlakásos - kirándulásos hétvégék
külső, színes programkínálatával.
Reméljük, hogy a tanulók előtt álló kollégiumi tanévet, az előző évek programkínálatához képest
még több tartalommal, értékkel, sok-sok új ismerettel és még több közös élménnyel tudjuk
megtölteni, gazdagítani.

Zalaegerszeg, 2012. szeptember 27.

…..……………………………..
kollégiumigazgató

……………………….…………
programgazda
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