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ADJ ESÉLYT EGY
JOBB ÉLETRE MAGADNAK!
KAPCSOLÓDJ BE A
PROGRAMUNKBA TE IS!
Az Arany János Programok elindítása társadalmi igényekből fakadt. Évtizedek óta kiemelt oktatáspolitikai
feladatként jelentkezik Magyarországon a nehéz családi körülmények, rossz anyagi feltételek között,
esetenként mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű tanulók tanulási, s ezzel együtt elhelyezkedési
esélyeinek a javítása.
2004-ben az Oktatási Minisztérium elindította az Arany János Kollégiumi Programot (AJKP), ami
lehetőséget biztosított arra, hogy a nehezebb sorsú hátrányos helyzetű tanulók támogatást kaphassanak az
érettségi megszerzéséhez. Intézményünk - Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium 2010/2011. tanévtől csatlakozott a programhoz. Kollégiumunk a programban részt vevő tanulók számára
pedagógiai és szociális segítséget nyújt:
 egyéni fejlesztési tervek alapján a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulunk hozzá;
 mindvégig támogatást nyújtunk (pl. tanulói étkezés, vagy utazási költségekhez való hozzájáruláshoz);
 kulturális és sport programokon való ingyenes részvételt biztosítunk.
A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező. Az 5 éves
program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget nyújt a hiányok pótlására. Ezt követően a tanulóknak
lehetőségük van arra, hogy érdeklődésüknek megfelelően az általuk választott középiskolában folytassák
tanulmányaikat. Az AJKP céljaihoz igazodva kéthavonta kollégiumi hétvégét szervezünk. Ezeknek a
programjai a középiskola és a kollégium hagyományaihoz, rendezvényeihez kapcsolódik, illetve speciális
foglalkozásokat állítunk össze. Megismertetjük diákjainkat városunk és Magyarország történelmével,
kulturális értékeivel, természeti és épített szépségeivel, művelődési lehetőségeivel. Az iskola vagy a
kollégium által szervezett hazai és külföldi kirándulásokon, túrákon is részt vehetnek diákjaink.
Kollégiumunk mindezek mellett folyamatos sportolási és kulturális lehetőséget is biztosít tanulói számára.
Várunk minden érdeklődő diákot, aki aktív részese szeretne lenni mindezen céloknak.
Nagykanizsa, 2014. szeptember 24.
Nagy Gábor
Intézményegység-vezető

AJKP
Csenevész gyerek, mondd, mi van veled?
Gyere ide közénk, itt van a te helyed!
Van itt minden, mi kell neked,
Kijárod végig, s jobb lesz életed.
Kirándulás havi szinten, visznek mindenhova,
kikapcsolsz és felpörögsz, agyad elszáll tova.
Ingyen étel, ingyen szállás van itt számodra,
Szükségünk van csupán a jó bizonyítványodra.
Barát, haver melletted bajban, boldogságban,
kirángat vagy veled megy minden baromságba.
De szigor is van tömérdek, nem jó szórakozni,
elveszted a bizalmat, kilyukad a zokni.
Idejössz, s egy új világ nyílik meg neked,
Öt év után érettségi, búcsúzni se lesz kedved.
Sokféle juttatás segít mindenben neked,
Próbáld ki és meglátod, ha kihagyod megbánod.
Muk Norbert
11. évfolyam

KOLI
Sok jó emléknek meleg, szívélyes tárháza,
boldog tini életünk színes kavalkádja.
Az ifjú kor, az élet csakis itt kezdődik,
sok szerelmes szív is idebent edződik.
Vannak jó napok és rosszak egyaránt,
megbánthat egy csöppnyi szó.
De az egész kolesz egy nagy család,
és van sok barát, aki jó.
Szobatársakkal az élet üde és pazar,
éjszaka kezdődik a buli és a bazár,
hangoskodás az van, de csend is hamar:
„Hé, nem hallod? Jön a nevelőtanár!”
Legjobb dolog a kolesz,
ennél jobbat ember ki nem talált.
Minden barát , nevelő itt lesz,
és segít megmászni az élet falát.
Lux Konrád
12. évfolyam

Ünnepek
Ünnepi kiállítás,
kóteros előadás.
DÖKösök és az énekkar,
a műsor mindig pazar.
Vidám a farsangi nép,
pár ember színpadra lép.
Végül nevettet és nyer,
a közönség nagyot nyel.
Hősökre emlékezünk,
zászlókat lengetünk.
Megszólal vers és dal,
a közösség összetart.
A téli éj kint hideg,
bent ünnepi liget.
Karácsonyi hangulat,
szívélyes kívánság s gondolat.
Budai Gyula
12. évfolyam

