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Az Arany János Tehetséggondozó Program kidolgozásának és 2000-ben történt
elindításának hátterében azok a kutatási eredmények álltak, amelyek már a
felsőoktatási expanzió kezdetén kimutatták, hogy a kistelepülésekről származó
diákok elfogadhatatlanul kis arányban jutnak be az egyetemekre, különösen az
ún. „elit” szakokra. A társadalmi mobilitás elakadása – a méltánytalanságon túl –
szőkíti az értelmiség utánpótlásának bázisát, így súlyosan veszélyezteti a
tudásalapú társadalom kialakulását. A települési különbségek felerősödése a
tanulási esélyegyenlőtlenség növekedésével tovább rontja a leszakadó térségek
(és az ott élő emberek) kilátásait. Jellemző adat, hogy – a továbbtanulást
előkészítő – középiskola a településeknek kevesebb, mint 10%-án található.
Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) több tekintetben is eltért az
ismert tehetséggondozó programoktól:


Szerepel az oktatásról szóló jogszabályokban.



Az egész országot lefedi – minden megyében, ill. Budapesten legalább
egy, a továbbtanulásra bizonyítottan sikeresen felkészítő középiskola,
valamint egy kollégium pályázatát fogadták el. (Jelenleg mintegy 3000
diák tanul a programban.)



A tartalmi munka jelentős hányada a mindegyik középiskolával párban
dolgozó kollégiumban zajlik.



Az OFI-ban mőködő Arany János Programiroda koordinálja az intézmények
munkáját.



Folyamatos szakmai-szakértői támogatás (Debreceni Egyetem, OH)



Külön mérési, értékelési rendszer.



Közös honlap (www.ajtp.hu)



Intézményenként programfelelős/programgazda.



A tehetséggondozó tevékenység meghaladja a klasszikus tantárgyi
kereteket. Elméleti háttérként a Renzulli-Mönks modell szolgált.



Komplex megközelítés: nevelési-oktatási, kulturális és szociális
tevékenységek együttese támogatja a folyamatot.



· A sikeres érettségi és továbbtanulás mellett követelmény még három
vizsga (ECDL, gépkocsivezetői, idegen nyelv) letétele is.



A tanulásmódszertanon kívül az önismereti, ill. a drámapedagógiai
foglalkozások segítik a személyiség és a közösség fejlesztését.



Előkészítő évvel indul a program: szintre hozás és alapozás (idegen
nyelv, informatika, integrált tárgyak).



Országos rendezvények (gólyatábor, kulturális fesztivál, sport-találkozó,
tanulmányi versenyek, tanulmányi és művészeti pályázatok,
pályaorientációs tábor stb.) segítik a tehetségek felkutatását.



Kötelező eleme a programnak a rendszeres tanulmányi kirándulás.



A pedagógusok számára külön, a programhoz
kapcsolódó továbbképzéseket szerveztek.



Évente két konferencián (tanévnyitó, tehetséggondozó) találkoznak az
intézmények képviselői, valamint a programiroda, a minisztérium és a
Debreceni Egyetem illetékes munkatársai.



Gazdag kapcsolatrendszer. (Tehetségpontok stb.)



Normatív költségvetési támogatás. Az intézménypárok a költségek egy
részét közösen fedezik.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program tartalmát
miniszteri közlemény szabályozza, kerettantervként való megjelentetése jelenleg
zajlik. A kollégiumok számára a megújuló Alapprogram melléklete tartalmazza az
AJTP foglalkozások rendszerét. A Program része havonta egy kollégiumi hétvége,
melynek

keretében

foglalkozások:

a

sport,

szokásosnál szabadabb
kulturális

esemény

időbeosztással szervezhetők

(színház,

hangverseny,

tárlat,

múzeum), önismereti, drámapedagógiai foglalkozások stb.
A Kollégiumi-szakiskolai Program főként az általános iskola elvégzésével is
nehezen

boldoguló,

jelentős

szocializációs

deficittel

küzdő,

halmozottan

hátrányos helyzetű diákoknak (és családjuknak) kíván segíteni megfelelő
pályaorientációval és a sikeres szakmaszerzésre való felkészítéssel.
A fent leírtak alapján a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógusa, Bauer Barbara felterjeszteni javasolja Kovács Péter 8.b osztályos
tanulót.
melléklet: Bauer Barbara osztályfőnök ajánlása

Határozati javaslatok
a) Balatonboglár Város Képviselő-testülete támogatja , hogy Kovács Péter
nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Kállai Hajnalka) Balatonboglár
város képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a
programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10
hónapra)…………Ft havi ösztöndíjat és/vagy tanévenként …………Ft egyszeri
szociális támogatást nyújt, ennek fedezetét a város költségvetésében
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen
határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.
b) Balatonboglár Város Képviselő-testülete támogatja ,hogy Kovács Péter
nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Kállai Hajnalka) Balatonboglár
város képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem
tud nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen
határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2017. december 12.
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

