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Intézményvezető: Kiss Zoltán
Intézményegység -vezető: Kissné Kostelec Éva

„A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván.
Nem kapálást, nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt,
odafigyelést és szabadságot a növekedéshez.” Gyarmathy Éva

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Alapfokú Művészeti Iskolánkban a 13. tanévet
kezdjük meg a Jóisten áldásával.
A 2014/2015-ös „művészetis”
tanévben is egy varázslatos
alkotómunkára hívjuk a képző- és iparművészet iránt érdeklődő gyermekeket.
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„A tehetség
isteni áldás,
de hihetetlen
akarat és alázat
nélkül mit sem
ér.”
Steven Gerrard

 Fejlesztések:
A képzés indulása óta, 2002től, arra törekszünk, hogy
olyan környezetet teremtsünk
diákjaink számára, amelyben
alkotóképességüket
mind
jobban ki tudják teljesíteni.
A nyár folyamán a vizuális
nevelés termeit kifestettük,
és egy műhelytermet új, egyszemélyes tanulóasztalokkal
rendeztünk be.
Idén is tiszta, esztétikus, a
grafikai, festői, plasztikai és
tárgyalkotó
tevékenységet
segítő, jó minőségű anyagokkal és eszközökkel felszerelt
szaktantermekbe várjuk a beiratkozott 197 diákot.
 Tartalmi munka:
Az elmúlt évek versenyeredményeiből és a tanulói munkákból nyílt kiállítások bizo-

nyították, hogy következetes,
magas szintű tartalmi munkával segítjük diákjainkat a tehetségük kibontakoztatásában
és gondozásában. Játékos,
kreatív, szabad, de irányított
művészeti nevelést vallunk
magunkénak. Teret kívánunk
adni az egyéni, eredeti elképzeléseknek, felkaroljuk és
egyénre szabott feladatokkal
fejlesztjük a tehetséges tanulókat. A 13. tanévben is szervezünk alkotónapokat, ünnepváró alkotódélutánokat és múzeumi órákat. Tervünk között
szerepel a LEGO építő-verseny
továbbfejlesztése is.
 Útravaló
Gyarmathy Éva pszichológus
gondolata számunkra is iránymutató: „ A parázs akkor tud
lángra lobbanni, ha megfelelő
helyre esik.”
Művészeti iskolánk legyen a
2014/2015-ös tanévben is az a
hely, ahol a gyermekek alkotó
fantáziája és kitartó, állhatatos munkakedve lángra lobban! Elvárjuk tanulóinktól,
hogy a lángot szorgalommal,
céltudatos, tettre kész akarattal táplálják.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási Intézménye
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. Telefon: 96 514 260
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Antik Róma
nyári alkotótábor

Az idén június 23-27-ig tartottuk az Apor iskolában a nyári művészeti alkotótáborunkat. Az ókori
Róma művészetével, kultúrájával ismerkedtek meg a résztvevő gyermekek kézműves tevékenységek által. Hatvan gyermek alkotómunkáját nyolc pedagógus irányította, és négy lelkes, önkéntes mentor diák segítette. A művészeti foglalkozásokat naponta 800-1600 óráig tartottuk életkor
szerint négy csoportban. A gyerekek varrtak tógát és tunikát, bőrből készítettek erszényt,
zsugorkából fibulát, és megismerték az üvegdíszítés módját is. Ízléses ékszereket hajtogattak
drótból, a hét elején mintázott agyagedényeket kiégetve vihették haza a tábor zárásakor. A római légiós jelvények és vitorlás hajók kartonból készültek. Sütheő László úr a hét közepén elhozta
az iskolába táblás fajátékait. A délelőtt kreatív játékra adott lehetőséget, de a szép fajátékok esztétikai élményt is nyújtottak játékosok számára. Nem maradhatott ki a feladatok sorából a gyönyörű római mozaikok megismertetése és készítése. Reméljük, hogy a táborban szerkesztett táblás játékokkal otthon is szívesen játszanak a gyerekek, és a fából faragott stílussal bátran karcolnak a viasztábláikra latin közmondásokat. Tábori kirándulásunkat Szombathelyre szerveztük. A
diákok aktívan vettek részt a Savária Múzeum Látványtárban és Iseumban szervezett múzeumpedagógiai foglalkozásokon. A kirándulást a Történelmi Témapark és a Savaria Legio Bemutatóraktárának megtekintésével zártuk.

A tanévkezdés
rendje

Tanévnyitó az Apor iskola Alapfokú Művészeti Iskolájában:
2014. szeptember 5-én (pénteken) 1700 órakor az iskola aulájában.
(Kérjük, hogy a gyermekek az alkalomnak megfelelő ruhában 1645 órától gyülekezzenek az iskola aulájában.)

Első tanítási nap Az első művészeti órák 2014. szeptember 8-án (hétfőn) kezdődnek a mellékelt órarendi beosztás alapján.

Kérjük a kedves Szülőket, hogy amennyiben a júniusban leadott dokumentumban, a „Szülői nyilatkozatban” időközben változás történt, 2014. szeptember 4-ig az igazgatáson feltétlenül jelezni szíveskedjenek! Kérjük a kedves Szülőket, hogy a mellékelt „Személyi lapot” szíveskedjenek kitölteni, és azt a tanévnyitón leadni!

http://muveszeti.aporisk.hu

