Tisztelt Igazgató Úr/ Asszony!
Ezúton is szeretnénk figyelmébe ajánlani iskolánk, a Zrínyi Miklós Gimnázium
Arany János Tehetséggondozó Programját (AJTP). Célunk, 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 Oktatási Minisztérium
támogatásával az ország 23 középiskolája vesz részt ebben a programban; nálunk már három
AJTP-s osztály tanulói érettségiztek le.
A képzés ötéves, egy előkészítő évfolyammal kezdődik. Az előkészítő és a többi
évfolyamon is kiemelt szerepet kap a matematika, az informatika, a magyar nyelv és
irodalom illetve az idegen nyelv oktatása. Ennek köszönhetően a gyerekek költséges különórák nélkül tehetik le
a „C” típusú középfokú nyelvvizsgát a középiskolai évek alatt. A diákok tanulását és lelki fejlődését segítik a
tanulásmódszertannal, önismerettel és kommunikációs készség fejlesztésével foglalkozó tanórák.
A program keretén belül kollégiumi elhelyezést biztosítunk, és minden hónapban egy hétvégét
színházlátogatással, kirándulással, kézműves foglalkozásokkal töltenek el a gyerekek. Ezen kívül diákjaink
hagyományosan sok országos rendezvényen vehetnek részt (túrák, diákkonferenciák, sportnapok, művészeti
találkozók, külföldi cserekapcsolatok stb.). A művészetek iránti fogékonyságukat pedig kézműves
foglalkozásokkal és énekkarral is igyekszünk fejleszteni.
Az AJTP-ban tanuló diákok képzésére kiemelt összeget fordít az Oktatási Minisztérium, ezért sok olyan
juttatásban részesülnek, amit a többi diák nem kap meg: ingyenes az ECDL-vizsga, a jogosítvány, a nyelvvizsga,
stb. Ezen kívül ingyenesen vagy csak nagyon alacsony önrésszel vehetnek részt belföldi és külföldi
kirándulásokon, továbbá szociális támogatásként ösztöndíjat, ruhapénzt kaphatnak.
Immár több mint száz éves iskolánk a megye egyik legjobb gimnáziuma, tanáraink sokéves tapasztalattal
rendelkező elismert szakemberek, diákjaink gyakran szerepelnek az országos tanulmányi és sportversenyek
dobogós helyezettjei között. Ezen kívül az AJTP-ban dolgozó tanáraink speciális képzésben is részesültek, hogy
így még hatékonyabban tudják ápolni a hozzánk érkező tehetségeket.
Az eddigiekből is látszik: az AJTP kiváló lehetőség a kedvezőtlen helyzetben levő, de törekvő
gyerekeknek, hogy kezükbe vegyék a sorsukat, és fordítsanak rajta! A programba csak azok a tanulók vehetők
fel, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetben vannak. Néhány lehetőség: kistelepülésen él, anyagilag
hátrányos a helyzete, a szülőknek nincs középiskolai végzettsége, a szülők valamelyike tartósan munkanélküli,
otthon fizikai vagy lelki veszélyben van (pl. valamelyik szülő szenvedélybeteg), stb. A hátrányos helyzetben
levő tanulók közül elsősorban azokat várjuk, akik törekvőek, képesek és készek is szorgalmasan tanulni
megfelelő körülmények között, hajlandók megfelelni a megye vezető oktatási intézményében az elvárásoknak.
Amennyiben Ön is szeretné tanítványát vagy
jelentkezési nyomtatványok letölthetők a –

gyermekét az AJTP-programban látni, a mellékelt

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=206#!DocumentBrowse
honlapról. A jelentkezési lapokhoz mellékelni kell még egy, a gyermek által kézzel írt önéletrajzot és az
osztályfőnök jellemzését (ennek a hátrányos helyzet indoklására is ki kell térni). A pályázatot a jelentkezési
lapon elsőként megjelölt intézménybe kell eljuttatni (tehát ha minket választ az első helyen, akkor a postacím:
Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg Rákóczi u. 30.). A borítékra, kérjük, írják rá: "Hátrányos helyzetű
tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja".
A pályázatot legkésőbb 2012. december 12-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) − postai
úton − a települési önkormányzatnak kell eljuttatnia hozzánk.
Amennyiben a pályázat kitöltésével kapcsolatban kérdéseik merülnének fel, forduljanak bizalommal az
osztályfőnökhöz vagy gimnáziumunk AJTP-programfelelőséhez (Pethő Attila programfelelős tel: 313-490 vagy
0620-7711661, pethoa@zmgzeg.sulinet.hu).
További információ található még a programról az AJTP hivatalos honlapján :
http://www.ajtp.hu/digitalcity/news/latestNews.jsp?dom=AAAANXBY&prt=AAAANXBF&f
mn=AAAANXCL&men=AAAANXBG
Köszönjük figyelmét!
Zalaegerszeg 2012. október 24.
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