
 A kiválóra minősített Alapfokú 
Művészeti Iskolánkban a 15. tan-
évet kezdjük el szeptemberben a 
Jóisten kegyelméből. 

A minőségközpontú szemléle-
ten alapuló pedagógiai munkánk 
során szándékunk, hogy az idei 
tanévben is sokszínű, változatos 
és játékos feladatokkal fejlesszük 
a 208 növendékünk kreativitását, 
kézügyességét és esztétikai érzé-
két. 

A tudós Madame Curie szerint 
„Hinnünk kell, hogy tehetségesek 
vagyunk valamiben, és ezt a valamit 
mindenáron el is kell érnünk!”  

Művészeti iskolánk diákjai is ren-
delkeznek rejtett képességekkel, 
melyeket az életkori sajátossá-
gokhoz igazodó, újszerű alkotó-
tevékenységekkel kívánunk elő-
hívni. 
A tehetségígéreteket személyre 
szabott, egyéni fejlesztések során 
gondozzuk. A hat éve alkalmazott 
komplex tehetségfejlesztő prog-
ramunk –alkotónapok, ünnepvá-
ró alkotódélutánok, múzeumpe-
dagógiai foglalkozások, tehet-
ségnapok, tanulói alkotásokból 
rendezett kiállítások, versenyekre 
való felkészítés- a képzőművésze-
ti képzésben résztvevő növendé-
kek gazdagítását segíti.  

A 2016/2017-es tanévben is 
az igényes és színvonalas képző- 
és iparművészeti oktatásunk biz-
tosítéka: 

 kis létszámú műhelyfoglalko-
zásokon szerveztük meg a 
képzést, 

 a művészeti oktatók az alap-
fokú művészeti iskola képző-
és iparművészeti ágának ok-
tatására felkészített, gazdag 
módszertani kultúrával, kor-
szerű pedagógiai szemlélet-
tel rendelkező pedagógusok, 

  rendelkezésre állnak a minő-
ségi alkotómunkához a meg-
felelő tárgyi eszközök. 
 
Tisztelt Szülők! 

Az elmúlt években megta-
pasztaltuk segítő együttműködé-
süket, amellyel támogatták mű-
vészetoktatásunkat. Köszönjük!  
Az idén is kérjük, hogy a szép 
megláttatására, megcsodálására 
és megalkotására velünk együtt 
ösztönözzék gyermekeiket! 

Az elkövetkezendő tanévben 
kérjük a Jóisten áldását a kedves 
növendékeinkre, a Szülőkre és 
iskolaközpontunk valamennyi 
dolgozójára! 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2016.  augusztus  10 .  

  

„Bármilyen tehetséged van, használd azt! Az erdő is nagyon 
csendes lenne, ha csak azok a madarak énekelnének benne, 
akik a legjobban tudnak énekelni.” 

Henry van Dyke 
 
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! 
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„Hinnünk kell, hogy 

tehetségesek vagyunk 

valamiben, és ezt a va-

lamit mindenáron el is 

kell érnünk!” 

Madame Curie 
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ALKOTÓNAPOK 

2016. június 6-7. 
 

Tanárok, diákok egyformán várjuk minden tanévben az Alkotónapokat. 
Élmény, játék, kaland kiszabadulni az osztálytermekből, együtt tölteni 
egy egész délelőttöt, közösen gondolkodni, játszani, alkotni. 
Az Alapfokú Művészetoktatás első és második évfolyama számára egy 
különleges művészeti akadályversenyt rendeztünk az Apor Vilmos Lelki-
gyakorlatos és Üdülőházban Győrújbaráton. A feladatok során a ma-
gyar népmesekincs ismeretéről, a mozgásos játékokban ügyességről, 
és természetesen alkotó képességeiről tettek tanúbizonyságot a 
résztvevő csapatok. Rengeteg feladat és jutalom várta a gyerekeket. 
Nem voltak vesztesek, mindenki nyert a közös játék során: élményeket, 
vidámságot, csapatszellemet, barátságot és sok-sok cukorkát. Különö-
sen örömteli volt, hogy az idősebb művészetis diákok csapatvezetőként, 
játékvezetőként segítették a kisebbeket, részt vettek a közös játékban.  
 
Másnap a Kollégium dísztermében az Alapfokú Művészetoktatás har-
madik évfolyamát vártuk egy nagy közös alkotásra. A téma – már az 
alkotótáborra készülve – Ausztrália volt. 
Rövid vetítéssel, előadással hangolódtunk a témára, aztán sorra szület-
tek a szebbnél szebb alkotások. Papírmetszet és óriási képfolyam a jel-
legzetes állatokról, pontfestéssel bennszülött pajzsok készítése. A cso-
dálatos ausztráliai növényvilág megidézése dekoratív papírvirágok for-
májában.  
A délelőtt során készült művekből természetesen vihettek haza is a kis 
alkotók, de az alkotások nagyobbik része az Ausztrália művészeti alko-
tótábor díszleteként várta az idei táborozókat.  
 

Kalandozás a kenguruk földjén 
 Alkotótábor 2016. június 20-24. 

 

 

 
 
 

  

 

Melyik az egyetlen ország a Föl-
dön, amely egy egész kontinensre 
kiterjed? Hogy mit eszik a koala, 
hogyan neveli utódait a kenguru 
mama? Mire használták az őslako-
sok a bumerángot, és hol van az a 
terület, ahol a tasmániai ördög 
nem vicces rajzfilmfigura, hanem 
egy kedves, hétköznapi rágcsáló? 
Hát persze, hogy a titokzatos, távo-
li kontinens, Ausztrália volt az idei 
Alkotótábor témája. Rengeteget 
tanultunk szinte észrevétlenül a 
tábor napjai alatt a kézműves fel-
adatokhoz kapcsolódva élővilágról, 
őslakosokról, kultúráról. 

Készítettünk autentikus bume-
rángot és hangszert, ékszereket, 
textil állatkákat, viaszképet és 
kézműves könyvet, társasjátékot 
és labdát, gipszdomborművet és 
kirigami képet, festettünk pólót és 
fakorongot. 

Képzeletbeli utazásunk valósá-
gossá vált, mikor útra keltünk, s a 
budapesti Állat- és Növénykertben 
meglátogattuk a valódi koalákat, 
kengurukat, emut és krokodilokat. 
Óriási élmény volt növendékeknek 
és tanároknak egyaránt az, hogy 
élőben láttuk az egész heti alkotó-
tevékenység „modelljeit”.  
Örömben és bánatban telt az utol-
só, pénteki nap, s a rögtönzött kiál-
lítás és bemutató a szülőknek. 
Örömben, hisz a rengeteg gyönyö-
rű tárgyat hazavihették a gyerekek, 
s a közös alkotás mellett a renge-
teg vidám élmény, megszerzett 
ismeret, régi és új barátságok gaz-
dagították a résztvevőket. Bánat-
ban, mert a búcsú mindig nehéz, 
rossz érzés elköszönni egy olyan 
táborból, ahol minden perc értékes 
és vidám tevékenységgel telt.    
 



A TANÉVKEZDÉS RENDJE 

Szülői nyilatkozat 

Személyi lap 

Tanévnyitó az Apor iskola Alapfokú Művészeti Iskolájában: 
2016. szeptember 9-én (pénteken) 1700 órakor az iskola aulájá-
ban. 
(Kérjük, hogy a gyermekek az alkalomnak megfelelő ruhában 
1645 órától gyülekezzenek az aulában.) 
Az első művészeti órák 2016. szeptember 12-én (hétfőn) kez-
dődnek a mellékelt órarendi beosztás alapján. 
 
Kérjük a kedves Szülőket, hogy amennyiben a júniusban leadott 
dokumentumban „Szülői nyilatkozatban” időközben változás 
történt, 2016. szeptember 5-ig az igazgatáson feltétlenül jelez-
ni szíveskedjenek!  
Kérjük a kedves Szülőket, hogy a mellékelt „Személyi lapot” szí-
veskedjenek kitölteni, és azt a tanévnyitón leadni! 
 
 

 

 

ÚJABB PÁLYÁZATI SIKER 
 

Örömmel kaptuk az értesítést a nyár derekán, hogy 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "Tehetséges fia-
talok felkészítését végző művészetoktatási intézmények te-
hetséggondozó programjainak támogatása" című, NTP-MOI-

16 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott,  
VÁROS-KÉP-MÁS című pályázatunk a Támoga-

tó döntése alapján 
 1 258 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

 
A programunk célja városunk Győr múltjának, jelenének és jövőjének, 
műemlékeinek feldolgozása változatos képző-és iparművészeti technikák 
és műfajok alkalmazásával: 

 városunk felfedezése rajzban, fotóval és mozgóképpel, 

 a város múltja, jelene és megálmodott jövője vizuális eszközökkel meg-
jelenítve, 

 városkép makettek, terepasztal, és interaktív játékok tervezése, készí-
tése és bemutatása a Mobilisben,  

 kirándulások a város rejtett értékeihez, ritkán látogatható tereibe, 

 Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum meglátogatása, 
 „Várfoglaló” múzeumpedagógiai program Budapesten. 

 

 

 

    

VÁROS-KÉP-MÁS 
 

  

  

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te
h

et
sé

gf
ej

le
sz

té
s 

TEHETSÉG TOBORZÓ 

 
 
 

Kedves Diákok! 
 

A 2016/2017-es tanévben APOR KÉPZŐMŰVÉSZ TEHETSÉGKÖR szerve-
zését tervezzük. Azoknak a felső tagozatos és gimnazista diákok-
nak a jelentkezését várjuk, akik szeretnének az alapfokú művé-
szeti képzés mellett a Képzőművész Tehetségkör komplex 60 
órás tehetségfejlesztő programjában is részt venni. 
A projektet VÁROS – KÉP - MÁS címmel hirdetjük meg. A Tehet-
ségkör foglalkozásait hetente egy alkalommal (szerdánként 1530-
1700) fogjuk tartani. 
 
Ízelítő a feladatokból:   

 Győr város felfedezése rajzban, fotóval és mozgóképpel, 

 a város múltja, jelene és megálmodott jövője vizuális eszközökkel (grafikai, 

festői technikák) megjelenítve, 

 városkép makett és interaktív játékok tervezése és készítése, 

 vizuális felfedező túrák Győr városának rejtett értékeihez, ritkán látogatha-

tó tereibe, 

 lehetőség tehetségazonosító tesztek kitöltésére. 

A résztvevők tervezett létszáma és költségek: 
 12 fő, 

 a részvétel ingyenes. 

A részvétel feltételei: 
 Jelentkezési lap leadása, a beválogatáson való részvétel, 

 képző- és iparművészet iránti elkötelezettség, 

 nagyfokú érdeklődés a vizuális művészetek iránt, 

 kreatív, következetes alkotómunka. 

 

 

 

 
  
 
 

 

 
Jelentkezési lap 

 

Jelentkezés az Apor Képzőművészeti Tehetségkör 2016/2017-es tanév 60 órás, Város-Kép-Más 
című tehetségfejlesztő foglalkozásaira. 

 

Tanuló neve:                      ..............................................................................................  

Iskolája, osztálya:                      .................................................................................. ………... 

Születési ideje:                           ..............................................................................................   

Lakcíme:                                  .................................................................................................   

Édesanya (gondviselő) neve:   ..............................................................................................  

Édesapa neve:                          ...............................................................................................  

Levelezési cím:                        ................................................................................................  

Telefonszám:                        .................................................................................................  

A jelentkezési lapot a művészetoktatás vezetőjének legkésőbb 2016. szeptember 9-éig kell leadni. 

…………………….., 2016……….hó ….nap                                  ……………………………………… szülő aláírása 
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