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Vezető fejlesztői beszámoló 

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

projekt keretében a „Gazdagító programpárok II.” „A” (alap) és „B” (szülő – diák - 

pedagógus együttműködését is célzó, bővített) változatának megszervezésére és 

megvalósítására című pályázati felhívás alapján megvalósított tevékenységekről szóló 

BESZÁMOLÓ 

a vezető fejlesztő munkájáról 

 

Név KISSNÉ KOSTELEC ÉVA 

A tevékenység 
azonosító 

száma 
OPER pályázati azonosítószám 2889 

A beszámoló 
tárgya 

 

 

„Gazdagító programpárok II.” ALAP / BŐVÍTETT változatának megvalósítása 

során 27 /33 órában ellátott vezető fejlesztői feladatok megvalósítása 

Vezető fejlesztői feladatok ellátása 27/33* 
órában 
aláhúzandó! 

Tanórán kívüli 

tevékenység 
Intenzív, tömbösített  

Pályázati 

kapcsolattartás, 

dokumentáció 
Nap 

(dátum) 

Megtartott 

órák 

száma 

Nap 

(dátum) 

Megtartott 

órák 

száma 
2014. 
01. 10. 
péntek  
16.00- 18.00   2 

 2014. 

03. 08. 
9.00- 15.00 

5  

Összesen: 

6 óra 

2014. 
01.31. 
14.30-16. 30  2 
2014. 
02.12. 
14.30-17. 30   3 
2014. 
02.19. 
14.30-17.30   3 

 2014. 

03.22. 
9.00- 15.00  

5  2014. 
02. 26. 
14. 30- 16.30  2 

  
   2014. 

03. 29. 
9.00-15.00 5  
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  Összesen:  12 Összesen: 15 óra 

A beszámoló 
időszaka 

2013. október 21 – 2014. április 7. 

 
 

 A megvalósított tevékenységek dátumai (napi tanórán kívüli és tömbösített intenzív);  
Tanórán kívüli tevékenységek 
2014. 01. 10. péntek 16.00- 18.00 " Az én világom" Szabó Béla 50 fotókiállításhoz kapcsolódó múzeumi 

foglalkozás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban  
2014. 01.31. 14.30-16.30 Fotós alapismeretek: felszerelés, alapfogalmak (zársebesség, mélységélesség, 
expozíció, autofókusz, fehéregyensúly 
2014. 02. 12. 14.30-17. 30 Kompozíció, képszerkesztés alapismeretek 

2014. 02. 19. 14.30-17.30 Fotómontázs és fotogram készítése az Apor iskola fotótó laborjában 
2014. 02. 26. 14. 30- 16.30 Textúrák-faktúrák fotózása, a képek elemzése az Apor iskola  
művészeti termeiben 
 
Intenzív tevékenységek: 
2014. 03. 08. 900- 1500 Fotóstúra Mosonmagyaróváron  
2014. 03. 22. 900- 1500 Fotós tanulmányséta Zichy Ferenc Látogatóközpontba és Győr belvárosában. 

Város és épületfotózás. Fotózás a Püspökvár tornyából. 
2014. 03. 29. 900- 1500 Képelemzések- fotók válogatása a „A szépség a részletekben lakozik - Moson 
vármegye fotós szemmel” című fotópályázatra 
 
 A vezető fejlesztői részfeladatok (fejlesztés, lazító programok, vezető fejlesztői feladatok) 

leírását; 

 
Feladataim voltak: 
Programírás 
A programba bevonni kívánt tanulók tájékoztatása 

 Levél a szülőknek és diákoknak. 
 Jelentkezési lapok megszerkesztése és kiosztása. 
 A programpárra jelentkezett diákokkal és mentorokkal személyes megbeszélés.  

A fejlesztő programok megszervezése és lebonyolítása 
 Engedély kérése az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont intézményvezetőjétől az iskola 

szaktermeinek használatáról. 
 A fotólabor eszközeinek rendbetétele. A laboráláshoz szükséges anyagok beszerzése. 
 A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum múzeumpedagógusával a múzeumi óra 

egyeztetése. 
 Minden egyes programról tájékoztató kiadása a diákoknak. 

Fejlesztő programok: 
 " Az én világom" Szabó Béla 50 fotókiállításhoz kapcsolódó múzeumi foglalkozás a Rómer Flóris 

Művészeti és Történeti Múzeumban – Apátúr-ház Győr  

 Fotós alapismeretek: felszerelés, alapfogalmak (zársebesség, mélységélesség, expozíció, 
autofókusz, fehéregyensúly) megbeszélése ppt előadás keretében. 

  Fotómontázs és fotogram készítése az Apor iskola fotótó laborjában. 

 Kompozíció, képszerkesztés alapismeretek 
 Textúrák-faktúrák fotózása a természetben, a képek elemzése az Apor iskola művészeti 

termeiben. 
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 Fotóelemzések 
 Fotótúrák (Mosonmagyaróvár, Győr Zichy Ferenc Látogatóközpont) 
 Fotó kiállítási anyag összeállítása 

Lazító programok: 

 Ízlések és fotonok - I. évad 1. rész - A fény című film megtekintése 
 Kreativitást fejlesztő játékok 

 Készítsünk 5 egyszerű rajzot a körből illetve a négyzetből kiindulva.  
 Szóbújtató alagút 

Készítünk egy alagút rajzot. Úgy állítjuk össze a játékot, hogy becsúsztatható legyen egy papírcsík, de 
akár az egész szó takarva legyen. Lassan bújtatjuk a szót az alagútból kifelé. Feladat: Írják le, melyik 

szóra gondolnak most. Aztán a második betű látszódjon, most is írjanak egy szót,... Győz, aki kevesebb 
lépésből kitalálta az adott szót. 

 Önismereti játék-képválogatás  
 A mi házunk- A csoporton belüli együttműködést, és az összetartozás érzését fejleszti 

a csoport feladata, hogy közösen tervezzen egy házat, amelyben majd együtt fognak lakni. Erről 
készítsenek felülnézeti rajzot., ha több szintesre tervezik az épületet, akkor minden szintről. Tervezzék 

meg és rajzolják le a berendezést és az –esetleges –kertet is. Utána beszéljük meg a terveket, és azt, 
hogy hogyan sikerült megegyezésre jutniuk, mennyire tudták/akarták mindnyájuk szempontjait, 
kívánságait figyelembe venni. 

 
 A beszámolás a pályázati dokumentációval kapcsolatos munkáról  

- Megrendelők kitöltetése, a szolgáltatóval (éttermek, Zichy Látogatóközpont-belépőjegyek, 
képkeretező) 

- Szkennelés online küldés az alprojekt vezetőhöz a megerősítést követően a megrendelés 
véglegesítése. 

- Névsorok nyomtatása csatolása a számlákhoz és a megrendelőhöz,majd postázás 
- Fotódokumentáció készítése 
- A nyilatkozatok begyűjtése  

A pályázati projekt online benyújtása a feltöltés nem okozott nehézséget. A megvalósítás közbeni 
dokumentálás aránytalanul sok plusz feladatot adott.  

 
 

 A  megvalósított programpár rövid bemutatását (Volt-e eltérés a tervezetthez képest, ha 

igen, mi indokolta ezt?); 
 

A Médiamorzsák című programpár keretében hat diák és három mentor diák vett részt a projektben. A 

fotós alapismeretek az elméleti anyag megismertetését (12 óra) követően három intenzív nap (15 óra) 
keretében a diákok a gyakorlatban is kipróbálták a megismert képalkotási szabályokat. A megvalósítás 

során a Hansági Múzeum fotópályázata („A szépség a részletekben lakozik - Moson vármegye fotós 

szemmel” )nagyon jó kihívást jelentett a diákok számára. Mosonmagyaróvár épített környezetét egyéni 

látásmódjuknak megfelelően örökíthették meg a március 8-ai fotóstúrán. A belváros épületeinek 

megörökítését követően a Cselley-ház múzeumi anyagának a fotózása a tárgyfotózásról tanultak 
alkalmazását tette lehetővé. Megtanulták és alkalmazták a diákok a digitális utómunkálatokat. 
Betekintést kaptak a fotópályázat követelményeibe. 
Győr Zichy Ferenc Látogatóközpontba tett látogatásunk során megtekintettük és fotókat készítettünk az 
Apor kiállításon, Káptalanházban, Bazilika múzeumba Kincstárban és Könyvtárban. Nagy érdeklődéssel 
várták diákjaim a Püspökvár tornyából a kilátást és a fotózási lehetőséget. A program végeztével a 
Káptalanházban kitűnő technikai feltételek mellett lehetőséget kaptunk az elkészült képek 

megtekintésére és elemzésére. 
Március 29- én szombaton zártuk a gazdagító programpárt. Az Apor iskola rajztermében rendeztük be 

„média stúdiót”. A gyereke a saját és iskolai laptokom végezték a digitális „laborálást”és válogattuk ki a 
pályázatra é s házi fotókiállításra szánt képeket. Az ebédet követően emléklapot kaptak tehetségfejlesztő 
programban részt vett tanulóknak.  A program zárón ünnepi tortára az az ehető fotó díszítette, mely a 
résztvevők fényképezőgépeiből készült kompozícióiból készült. A képek nyomtatása, paszpartúráza és 
kiállítás rendezése és a kiállítás megnyitása a programon kívül történik  
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 A megvalósított programpárral kapcsolatos észrevételeket/javaslatot;  
 
A programban részt vett diákok az Apor Művészeti Iskola növendékei is. Az általános és gimnáziumi 

tanulmányaik mellett hetente két alkalommal művészeti órákon fejlesztik képző- és iparművészeti 
tehetségüket.  
Annak ellenére, hogy nagyon elfoglaltak, örömmel vettem, hogy elfogadták a felkérést és bekapcsolódtak 
a gazdagító programpár II-be.  Jó visszajelzés számomra, hogy a 9 diákból öten az előző gazdagító 
program részesei is voltak. 
A tanórán kívüli időpontot szerencsére hamar ki tudtuk választani. Az intenzív fejlesztést szombati 
napokra tettük. Szerencsére a fotótúrához az időjárás is kedvezett.  

Örömömre a Gazdagító program II. sikeresen megvalósítottuk. Várjuk még a fotópályázat eredményét, 
de egy jó hangulatú, élményekben gazdag 27 fejlesztő órát tudhatunk magunkénak.   
 
 

 

Dátum: Győr. 2014. április 7. 

          Kissné Kostelec Éva 

                      vezető fejlesztő 
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