
  ARANY JÁNOS 

 TEHETSÉGGONDOZÓ 

PROGRAM (AJTP) 
 

Az Arany János Tehetséggondozó Program 

célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehet-

séges diákok továbbtanulását és lehetőséget 

biztosítson arra, hogy ezek a gyerekek olyan 

középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, 

nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehet-

séggondozást és a felsőfokú tanulmányokra 

való eredményes felkészítést.  

Kollégiumunk a szolnoki Varga Katalin Gim-

náziummal együttműködve kapcsolódott be a 

programba és közösen várjuk a jelentkezőket. 
 

 
 

A Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium Gyermekváros 

Utcai Tagintézménye, az Arany János Tehetséggondozó Program 

„otthona” 

 

 
 

A Varga Katalin Gimnázium, ahol a programban résztvevő diákok 

középiskolai tanulmányaikat folytatják 

 

Arany János  

Tehetséggondozó Program 

a Szolnok Városi Tehetséggondozó 

Szakkollégiumban 
 

 
 

Kollégiumi foglalkozás 

 

Pedagógiai munkánk célkitűzései 
 

 A tanulás iránti érdeklődés, motiváció 

fenntartása 

 A tanulás segítése 

 Az élethosszig tartó tanulás igényének 

felkeltése 

 Pályaalkalmasság és pályaorientáció se-

gítése 

 A közösségben való együttműködés fej-

lesztése 

 A társadalmi együttélés szabályainak 

megtartása 

 Eredményes konfliktuskezelés 

 Az önérvényesítés demokratikus formái-

nak elsajátítása 

 Az egészséges életmód és életvitel szokás-

rendszerének kialakítása 

 

„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a 

valamit bármi áron el kell érnünk.” 

(Marie Curie) 

 

Tevékenységeink, rendszeres és térítésmentes 

programjaink 

 Személyre szabott felzárkóztató, tehetség-

gondozó foglalkozások 

 Nyelvvizsgára, érettségire felkészítő fog-

lalkozások 

 ECDL vizsgára történő felkészítés (infor-

matika szaktanteremben) 

 Tanulmányi kirándulások, tanulmányi utak 

(bel- és külföldön) 

 Természetjárás, túrák 

 Kulturális programok 

 Pedagógiai, szakmai felügyelettel történő 

színház-, mozi- és hangverseny-

látogatások 

 Úszásoktatás 

 Sportprogramok  

 Futás, labdajátékok 

 Szabadidős programok (szakkörök, érdek-

lődési körök, versenyek, táncos rendezvé-

nyek, stb.) 

 Egyéb, a kollégisták számára szervezett, 

programok 

 

 
 

„Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? 
 

Nincs más számonkérés, csak a gyerekeink tekintetében. Ahány szóra 

vágyó gyermek, a jövőnek megannyi lámpása a meglódult időben.” 
(Sütő András) 



 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK 

 

 
 

SZOLNOK VÁROSI  

TEHETSÉGGONDOZÓ  

SZAKKOLLÉGIUM 
 

5000 SZOLNOK 

BAROSS GÁBOR UTCA 68. 

Igazgató: Tóthné Mészáros Ágnes 

Telefon: 56/512-620, 

Telefax: 56/512-628 

E-mail: titkarsag@kollegium-szolnok.edu.hu 

Internet elérhetőség: 

www.kollegium-szolnok.edu.hu 

 

 

 

 
 

VARGA KATALIN GIMNÁZIUM 
 

5000 SZOLNOK 

SZABADSÁG TÉR 6. 

Igazgató: Molnár László 

Telefon: 56/512-240; 56/512-250 

Telefax: 56/420-310 

E-mail : titkar@vargaszolnok.hu 

Internet elérhetőség:  

www.varga-szolnok.edu.hu 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meg-

hirdetett pályázati kiírás értelmében, települési 

önkormányzatok adhatják be pályázatukat, az 

általuk támogatott, nyolcadik évfolyamos - kiírási 

feltételeknek megfelelő - tanulók programban 

történő részvételére.  

A pályázat beadásának határideje: 

 

2021. december 10. 
 

A pályázatot postai úton kell eljuttatni az első 

helyen kiválasztott középiskola címére. 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: 

„Arany János Tehetséggondozó Program” 

 

A részletes pályázati kiírás elérhető az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma honlapjáról 

www.kormany.gov.hu 

 

 

 

 
A programba történő jelentkezéssel és a pályázat 

beadásával kapcsolatban további információ kér-

hető: 

 

Fejes Edit 

tagintézmény-vezető 

5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1. 

mobil: 06/20-529-8494 

 

Mezősi-Farkas Ildikó 

programgazda 

5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1. 

06/70-368-9156 

 
 

  

AARRAANNYY  JJÁÁNNOOSS  

TTEEHHEETTSSÉÉGGGGOONNDDOOZZÓÓ  

PPRROOGGRRAAMM  
 

 
 

 

 

SSZZOOLLNNOOKK  VVÁÁRROOSSII    

TTEEHHEETTSSÉÉGGGGOONNDDOOZZÓÓ  

SSZZAAKKKKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
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