Beiskolázási újság

ITT A HELYED,
VÁRUNK RÁD!!!

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába (AJKP) való
jelentkezést az Oktatási Minisztérium 2003-ban pályázat kiírásával hirdette meg. A program
a 2004/2005. tanévben indult el azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a különböző
szociális, kulturális, gazdasági háttérrel rendelkező szülők gyermekeinek a
felzárkóztatásában, esélyteremtésében úgy, hogy a pedagógiai eszközrendszer segítségével
eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos
középiskolai osztályokban.
A kollégium az 5 éves programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális
segítséget nyújt, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen
befejezhessék középiskolai tanulmányaikat:
- egyéni fejlesztési tervek alapján a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járul hozzá;
- mindvégig támogatást nyújt (pl. tanulói étkezés, tanszerek, utazási költségekhez való
hozzájárulás,);
- kulturális és sport programokon való ingyenes részvételt biztosít.
Várunk minden érdeklődő diákot, aki aktív részese szeretne lenni mindezen céloknak.

Nagykanizsa, 2016. szeptember 1.
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PROGRAMHÉTVÉGÉK
„Minden évben többször lehetőségünk volt
tanulmányi kirándulásra menni, ez nem
történt most sem másképp. Mostani utunk
Ópusztaszerre, Hódmezővásárhelyre és
Szegedre vezetett. Nagyon sok örömteli
pillanatban volt részünk, és sok szép dolgot
láttunk, reméljük, hogy a következő
kirándulás is ilyen jó lesz.” (10. évf.)

Előkészítő osztály: Budapest

10-11. évfolyam: Szeged-Ópusztaszer

9. és 12. évfolyam: Székesfehérvár

Sí táborban a legjobbak

„Elérkezett a várva-várt nap, végre 1 év
elteltével
részt
vehettünk
kulturális
hétvégén. Mivel ez volt az első alkalom, hogy
a 9. és a 12. évfolyam közösen töltött el egy
teljes hétvégét, kíváncsian vártuk, hogy
működik majd együtt a csapat. Nos, jól
vizsgázott a közösség.” (12. évf.)

KOLLÉGIUMI ÜNNEPEK
„Az ünnepnap azért kápráztat el,
Mert szürke napokból ragyog elő,
Ritkán, ahogy a nyakláncban tüzel
Itt-ott egy-egy igazi drágakő.”
/William Shakespeare/

Március 15-ei műsor

Karácsonyi ünnepség

Végzőseink búcsúztatója

Október 6-ai megemlékezés

