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A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt 

keretében a gazdagító programpárok megszervezésére és megvalósítására kiírt felhívás 

alapján megpályázott tevékenységek megvalósításáról szóló 

BESZÁMOLÓ 

a program megvalósulásáról / a programpárfelelős munkájáról 

Készítette Kissné Kostelec Éva 

A tevékenység 

azonosító száma 

OPER pályázati azonosítószám 1992 

A beszámoló 

tárgya 

A gazdagító programpárok pályázati anyagának elkészítése, 

megszervezése és a megvalósítás koordinálása 

A beszámoló 

időszaka 

/időpontja 

2013. május 3.– 2013.szeptember 1. 
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 Kissné Kostelec Éva  a Ludens Rekreációs Egyesület     Tehetségpont képzőművész 

tanára vagyok. 

A "A tehetség csak kiindulópont"  című  1992 OPER azonosítószámú gazdagító 

programpárok megszervezését és szakmai vezetését végeztem. 

 

 

Feladataim voltak: 

1. Programírás 

Az általam megformált programpár a Mobilis Győr- Felfedezések háza által felkínált 

tudományos programok megismerést és azokon való részvételt kapcsolja össze a 

három napos intenzív képzőművészeti tábor programjával. A két programot 

tartalmilag a „Mozgás” fogalma kapcsolja egybe. A programpár ötletét a 2012 

márciusában nyílt győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ programjai adták. A 

természettudományos ismeretek és a képzőművészet közös nevezőre hozására a 

Mobilis által meghirdetett „Jövő útjain” című képzőművészeti pályázat adott 

lehetőséget. 

 

2. A programba bevonni kívánt tanulók tájékoztatása 

 Levél a szülőknek és diákoknak. 

 Jelentkezési lapok megszerkesztése és kiosztása. 

 A programpárra jelentkezett diákokkal és mentorokkal személyes megbeszélés.  
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3. A fejlesztő programok megszervezése és lebonyolítása 

 

A. A jövő útjain”Nemzetközi rajz-, járműdesign és járműdekorációs 

pályázatra való felkészülés 

- A fejlesztő képzőművészeti foglalkozásokra felkészülés.  

- Anyagok eszközök beszerzése. 

- Fejlesztő foglalkozások megtartása, egyéni korrektúrákkal a diákok 

segítése. 

- A pályamunkák csomagolása. 

- A jelentkezési lapok kitöltetése, a pályamunkák eljuttatása a 

Mobilisbe határidőre. 

- A foglalkozások időpontjai: 

-  
- 2013.05.06.1300-1700 

- 2013. 05. 07. 1600-1800 
- 2013. 05. 08. 1600-1800 
- 2013. 05. 09. 1600-1800 

- 2013. 05. 10. 1600-1800 
- Óraszám: 12 óra 

 

    

    

 

B. Mobilis Szórakoztató Tudományos Szombat az ütközőzónák jegyében 

című programon való részvétel 

- Kapcsolat felvétel a Mobilissel. 
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- Az Mobilis alkotónapra bejelentkezés. 

- Ismertető levél a szülőknek, diákoknak a részletes program 

bemutatásával. 

- A Mobilis alkotónapon részvétel (Szekér összerakása, társasjáték, 

mozdony makett készítés, tudományos kísérleti bemutatón való 

részvétel).  

- Óriáskép festése Szük Norberttel, a Korszakváltó csoport győri 

származású vezetőjével. 

    

   

 

C. Egy külön program keretében a gyerekek Mobilisben megismerkedtek az 

állandó kiállítással, kipróbálták a Leonar3Do programot. 

- A részletes program megszervezése egyeztetés a Mobilis 

munkatársaival, bejelentkezés a programra. 

- Ismertető levél a szülőknek, diákoknak a fejlesztő program 

bemutatásával. 

- 4-5 fős csoportokban a diákok megpróbálták mekkora hely van egy 

Forma 1-es versenyautóban, tesztelhették reflexeiket a 

közlekedési lámpáknál, de akár saját személyre szabott 

műszerfalat is tervezhettek.  Egy olyan inspiráló, különleges 

intézménybe tölthettek el egy délelőttöt, amely gondolkodásra 

ösztönözött felébresztette a kíváncsiságot és a kreativitást. 74 
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interaktív játékot próbáltak ki a gyerekek, látványos szórakoztató 

kísérleti bemutató részesei voltak. 

- Nagy várakozással tekintettek a Leonar3Do 3D-s rajzoló program 

megismerése elé. 

- Az programpár első felének fontos része volt az alkotó munka, a 

festés, rajzolás, tárgytervezés. 

    

    

A megvalósított tevékenység dátuma: 2013.05.06. 900-1300 

Óraszám:4 óra 

A "A tehetség csak kiindulópont"  című  gazdagító programpárok tanórán kívüli 

tevékenységségei 

 16 órával valósult meg, 

 2013. május 6-10-ig, 

 Kissné Kostelec Éva tanárnő vezetésével, 

 az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban (9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.) és a 

Mobilis Győr- Felfedezések házában (9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.) 

 

 

4. A három napos intenzív szünidei program megszervezése és szakmai 

levezetése 

 Ismertető levél a szülőknek, diákoknak a fejlesztő program bemutatásával. 
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 Egészségügyi nyilatkozatok kiosztása és a tábor kezdetén összegyűjtése. 

 A terembérléssel kapcsolatos egyeztetések az Apor Vilmos Katolikus 

Iskolaközpont igazgatójával és a MATEHETSZ alprojektvezetővel. 

 Az étkezés megszervezése a Bertolotta kávézó Caffé&bistro tulajdonosával és a 

MATEHETSZ alprojektvezetővel. 

 Szakmai egyeztetés Havasréti Bélánéval a lazító programokkal kapcsolatban. 

 Az alkotómunkához szükséges anyagok és eszközök listájának összeírása. 

Egyeztetés a vásárlás jóváhagyatása a MATEHETSZ alprojektvezetővel. 

 A szükséges anyagok és eszközök beszerzése. 

 A helyszín berendezése a 11 fő kényelmes alkotó munkájához. 

 A mellékhelységek tisztaságának és felszerelésének ellenőrzése. Egészségügyi 

papír, papírtörlő, folyékony szappan beszerzése és előkészítése. 

 Fotódokumentáció készítése 

 Az ÁNTSZ ellenőrzés  

 

A képző- és iparművészeti tehetségek fejlesztését célzó három napos 

intenzív nyári program a repüléshez, mozgáshoz kapcsolódott. 

Témái: 

- Leonardo repülő szerkezetének modellezése 

- Kinetikus művészet megismerése 

- Calder féle kinetikus szobrok alkotása 

- Sárkányépítés 

- Légfestészet 

- Tiffany hatású ablakkép készítése differenciált foglalkozásban 

 

2013.06.18. hétfő 

A művészeti foglalkozás 

Calder féle kinetikus szobrok alkotása 

A téma megközelítése:  

 Kinetikus művészet megismerése 
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 Alexander Calder művészi pályafutásának bemutatása 

A szobor alkotásának módszere 

 A kivitelezés bemutatása 

Tervezés 

Anyagok, eszközök kiválasztása 

Egyéni munka, tanári korrektúra 

Értékelés 

 

    

 

2013. 06. 18. kedd 

A művészeti foglalkozás 

Tárgy és környezetkultúra: fa tolltartó dekoratív díszítése 

Technika: festés, fa beégetés 

 

A téma megközelítése: 

 Motívumok gyűjtése 

 Kompozíciós megoldások 

A munka menete: 

 Tervezés-grafikai és szín  

 Előrajzolás 

 Festés 

 Részletek kialakítása 

Értékelés 
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2013.06.19. 

A művészeti foglalkozás 

Légfestészet, gigantókép, festése, sárkányépítés, Leonardo 

repülőszerkezetének modellezése fa makett alapján 

 

Légfestészet 

Technika: akril, feszített vászon 

A téma megközelítése: 

 A légfestészet fogalmának megismerése 

 Jelentős alkotók műveinek bemutatása 

A munka menete: 

 Tervezés 

 Rajzi vázlat 

 Festés 

Egyéni alkotás, korrektúra 

Leonardo repülő szerkezetének modellezése fa makett alapján 

Technika: makettezés balsafa, mikrokarton, vászon felhasználásával 

 

Gigantókép festése  

Technika: festés temperával 

Kontúrrajz  készítése az alak körberajzolásával. 

Felület díszítése saját motívumok alkalmazásával. 
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Tiffany hatású ablakkép készítése differenciált foglalkozásban  

Molnár Enikő Tiffany hatású üvegképet készített a Apor kollégium Szent Bernadett 

kápolnájába. 

  
 

Összegzés:  

A három napos intenzív programon 11 diák vett részt két pedagógus 
vezetésével. 
Kissné Kostelec Éva a képző- és iparművészeti foglalkozások mellett a 

program teljes szervezését és lebonyolítását végezte. 
A komoly művészeti foglalkozásokat jól egészítette ki Havasréti Béláné 

tehetségfejlesztő pedagógus lazító, kreativitást és személyiséget fejlesztő 
gyakorlatai.  
A tábor helyszíne az Apor Vilmos Iskolaközpont művészetoktatás jól 

felszerelt klimatizált termei kiváló színtérül szolgáltak a program 
megvalósításának. 

A z étkezést a Bertolotta étterem biztosította. Az étterem vezetőjével előre 
megbeszélt tízórait, menüt és uzsonnát kapták a résztvevők. 

Az étterem kulturált, tiszta, a 13 fő számára kényelmes étkezést biztosított. 
Megközelítése nagyon egyszerű volt, mivel az Apor iskola mellett található. 
Az intenzív program nagyon jó hangulatban telt. Igényes, színvonalas 

alkotások születtek. 
 

Óraszám:3 x 5 óra=15 óra 
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A gazdagító program zárása 

A programpár zárásaként a Jövő útjain című képzőművészeti pályázat 

eredményhirdetésén vettünk részt 2013. 06. 22-én. Örömünkre a diákok 
eredményesen szerepeltek 
A Gazdagító programpárban részt vett diákok eredményei: 

http://mobilis.gyor.hu/a-jovo-utjain-rajzpalyazat-eredmenyhirdetese 

É2 kategória – 8 – 14 éves gyermekek 
Fődíj: Kránitz Péter (Tét) – Az én kiskocsim 
É3 kategória – 14 éves kor felett 

Oklevél: Mátyás Boldizsár (Győr) – B-Bike 
Fődíj: Smercsek Bence és Enikő (Győr) – ESSZY CITY 

É2 kategória – 8 – 14 éves gyermekek 
 Oklevél: Darazsak nevű duó Horváth Erzsébet, Sturm Anett  Zsédely-Holler Lilla 
Bianka(Győr)  – Légi mobilok 

Oklevél: Táncos Bence (Bana) – Agyagból autó (A programba Fischbach Kardos 
betegsége miatt utólag bekapcsolódott diák) 

 

 

Dátum:Győr, 2013. szeptember 1. 

             Kissné Kostelec Éva 

                programpárfelelős 

                     

 

http://mobilis.gyor.hu/a-jovo-utjain-rajzpalyazat-eredmenyhirdetese

