Az Arany János Programok jelene, közeljövője
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Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság
Köznevelés-igazgatási Főosztály
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Az Arany János Programok fejlesztési irányai

Azonnali beavatkozást igénylő intézkedések
* Finanszírozási problémák
Középtávú fejlesztést igénylő beavatkozás
megoldása - az AJP támogatás
igénylésével, folyósításával,
* Az AJKP és AJKSZP földrajzi
Hosszú távú fejlesztések
elszámolásával kapcsolatos
kiterjesztése a
feladatok
társadalomföldrajzi igények
* A három AJ program "jó
* Szektorközi szakmai testület mentén
gyakorlatainak"
létrehozása
* AJKP és AJKSZP tartalmi
terjesztésére szakmai terv
* Arany János Koordinációs
fejlesztése, kiterjesztése a 15
készítése
Központ létrehozása
éves tapasztalatok szerint
* Forrással támogatott
* Eredmények terjesztése
* A köznevelés más
disszeminációs folyamat
intézményeiben történő
elindítása
adaptációhoz szükséges AJP "jó
* A "jó gyakorlatok"
gyakorlatok" modellezésének
begyűrűzése, működése a
előkészítése
köznevelés rendszerében
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Rövidtávú fejlesztés - finanszírozás
Felhatalmazó: nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4b) bek.
…/... (…) Korm. rendelet
az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai
Program megvalósítását szolgáló támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
rendjéről és feltételeiről
TERVEZET!

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

kötötté tenné a támogatás felhasználását – kezelés elkülönítetten
fenntartótípustól függetlenül minden megvalósító fenntartóra/intézményre (zárt kör) ugyanazon finanszírozási,
elszámolási szabályok
jogszabályban rögzített tétel-típusok
évfolyamonként egy osztály/csoport; ettől eltérni miniszteri indítási engedély alapján
adott évfolyami létszám 10%-áig externátusi elhelyezés finanszírozhatósága
esetlegesen lebonyolító szervezet bevonása
a finanszírozási szabályokhoz kapcsolva megteremtené a három Arany János Program közti átjárhatóságot
fenntartói megállapodás minta rendeletbe foglalva
az AJ Kollégiumi-Szakközépiskolai program kiterjesztéseként a 3 éves szakképzést követő 2 éves érettségit adó
képzés finanszírozására - első alkalommal 2019 szeptemberétől

Tervezett hatályba lépés: 2019 januárjától
Forrás: monitori jelentések, mentori hálózat információi, intézményi jelzések
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Rövid- és középtávú fejlesztések – szervezeti-irányítási feladatok

Együttműködés
kutatásfejlesztés

EKE-OFI:

monitoring,

pedagógusképzés,

Mentori hálózat, SzTT
A programok beágyazottságának erősítése, eredmények terjesztése:
honlap, jó gyakorlatok hazai és nemzetközi szinten, statisztika, kutatás
Szektorközi szakmai testület létrehozása: NGM – FM – EMMI képviselők
rendszeres, operatív jellegű egyeztetései, szektorközi szemlélet, szakmai
tervezés
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Közép- és hosszú távú fejlesztések – kiterjesztés

Földrajzi – regionális lefedettség
figyelembe vételével

társadalmi-gazdasági

mutatók

Vertikális
OKJ-s képzési irány
Érettségi megszerzésére irányuló kétéves képzés
Szakmai együttműködés bővítése esélyteremtő
programokkal
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Közép- és hosszú távú fejlesztések – tartalmi fejlesztés

• Előkészítő évfolyam tartalmi keretének felülvizsgálata, fejlesztése
• A program tartalmi felülvizsgálata és összehangolása a felülvizsgált Nemzeti
alaptantervvel
• A Programok kollégiumi szolgáltatásainak bővítése
• A mérés-értékelés, egyéni fejlesztés helyi tapasztalatait felhasználva közös AJKP-AJKSZP hálózati – komplex rendszer kifejlesztése
• Arany János programok azonosítására alkalmas modul alkalmazása az országos
kompetenciamérésben
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Köszönöm a figyelmet!

