Apor Művészeti Iskola
DÉLUTÁNI ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉS
M ű vé sz etok tat ás v ezet ője: K i ssn é Ko ste lec Év a

„Időnként a szürkének látszó kavicsból is előtűnik a drágakő
csillogása". Czeizel Endre
Tisztelt Szülők!
Az Apor Vilmos Katolikus
Iskolaközpontban 2002 óta
működik alapfokú
művészetoktatás képző- és
iparművészeti ágon.
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Felvételt
hirdetünk a
2020/2021-es
tanévre az
előképző és
alapfok
évfolyamaira.

Azzal a céllal indítottuk el a
művészeti iskolánkat, hogy a
képző- és iparművészet és
általában a művészetek
területén jártas, ezek értékeit
befogadó, alkotószellemű
gyermekeket neveljünk.
Reméljük, hogy tanítványaink
közül néhányan, az alapfokú
művészeti iskolánkban szerzett
alapokra építve, majdan
hivatásos művészek lesznek.

képző- és iparművészeti
tevékenység iránt érdeklődő
tanulók képességeinek
fejlesztésére, továbbá
biztosítja különböző
művészeti szakterületen való
jártasságok megszerzését és
gyakorlását.
A képzés központilag kiadott
követelmények, óraszámok
figyelembevételével
kidolgozott helyi tanterv és
pedagógiai program alapján
működik. Az egyes
évfolyamok elvégzése során a
tanulók bizonyítványt
kapnak, mely tanúsítja az
elsajátítandó ismeretek,
készségek szintjét.

Reális célunk az, hogy
többségükből a világra nyitott,
a szépre érzékeny, gazdag
érzelemvilágú, a szem és kéz
kiművelt, összehangolt
működését a mindennapokban
sikerrel hasznosító alkotó
ember válik.
A képzés keretében folyó
vizuális nevelés alkalmat ad a

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

A képzés felépítése, tanszakok, tantárgyak
Tantárgyak
Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2.
évfolyama)
Vizuális alkotó gyakorlat (alapfok 1–10. évfolyam)
Kötelező tantárgyak:
Grafika és festészet alapjai (alapfok 1–3. évfolyam)
Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat
(alapfok 4. évfolyamtól 10. évfolyamig)

Tanszakok
Képzőművészet tanszak-az alapfok 3.
évfolyamáig
Környezet- és kézműves
kultúra tanszakaz alapfok 4. évfolyamtól 10.
évfolyamig

Néhány gyakran ismétlődő kérdés

„Alkotni
annyi, mint
önmagunk
felé
haladni.”
Tatiosz

Az előképző évfolyamain milyen tantárgyat tanulnak a gyerekek?
- Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama)
Az előképzőben hetente hány alkalommal van művészeti képzés?
- Hetente egy alkalommal 90 perc.
Mely napokon és hány órától kezdődik az óra?
- Az órarendet augusztus végén levélben ismertetjük a szülőkkel és
gyermekekkel.
- A művészeti órák a tanítási órák után, általában 14.00 órakor
kezdődnek.
Kik tanítanak a művészeti iskolában?
- Rajztanárok és művésztanárok.
Hogyan tájékozódhat a szülő a gyermek alkotó munkájáról?
- Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, a tanulók alkotásaiból
rendezett kiállítások és diavetítéses bemutatók alkalmával.
Mennyit kell fizetni a képzésért?
- Azoknak a diákoknak, akik más alapfokú művészetoktatási intézményben
nem tanulnak térítési díjat, kell fizetni. Alapfokon 16 000Ft /év a térítési díj,
melyet két részletben kell befizetni (az első részletet a beiratkozáskor a
második részletet a második félév kezdetekor).
- Azoknak a diákoknak, akik más művészetoktatási intézményben is tanulnak
pl. zeneiskola a szülő döntheti el, hogy térítési vagy tandíjat fizet (valamelyik
alapfokú művészetoktatási intézményben tandíjat kell fizetnie).
A tandíj összege: 60 000 Ft/év
- A befizetés módja: négy részletben vagy a szülő kérésére havonta.

Nyílt nap: 2020. február 12.
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Jelentkezési lapok igényelhetők az iskolában, valamint
letölthető honlapunkról is http://muveszeti.aporisk.hu .
Jelentkezési lapok beküldésének határideje:
2020. február 28. (péntek)
http://muveszeti.aporisk.hu

