
 

„ Az igazi tanítás nem a tudás átadását jelenti. Az igazi tanítás arra 

ösztönzi a tanulót, hogy maga tegyen szert az ismeretekre.” John Milton 

Gregory 
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AZ APOR VILMOS KATOLIKUS ISKOLAKÖZPONT ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÁLTAL SZERVEZETT ÉRTÉKTEREMTŐ 

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 

 

 Az Apor Vilmos Iskolaközpontban 10 éve működik alapfokú művészetoktatás a diákok és 

szülők megelégedésére. A Szakmai Minősítő Testület 2007. évi minősítési eljárása során 

elnyertük a Kiválóra minősített Művészetoktatási Intézmény címet.  

Tágabb célkitűzés  

 A Művészeti Iskolánkban művésztanárainkkal évről évre azon fáradozunk, hogy 

sokrétű, változatos tanórai feladatok mellett tanórán kívüli értékteremtő 

rendezvényekkel fejlesszük növendékeink személyiségét, képességeiket, 

tehetségüket.  

Célunk, hogy diákjaink a világra nyitott, a szépre érzékeny, gazdag érzelemvilágú a szeme és 

keze kiművelt összeműködését a mindennapokban sikerrel hasznosító alkotó embert 

neveljünk.  

Pályázatunkban négy a művészetoktatásunk színvonalát emelő, gazdagító rendezvény 

megvalósítására kértünk anyagi támogatást. 

Olyan programok megszervezését és lebonyolítását vállaltuk, melyek a művészeti képzésünk 

részeként évek óta nagyon hatékonyan szolgálják az alapfokú képző-és iparművészeti 

képzésünket, hozzájárultak a magas színvonalú, igényes művészeti neveléshez.  



 

 

MÚZEUMI ÓRÁK 

2011. OKTÓBER 6.- 2011. 

OKTÓBER 10.  

A múzeumpedagógia új, tevékenységközpontú 

szemléletmódját megismerve és alkalmazva évente két 

alkalommal, diákjainkkal múzeumpedagógiai 

foglalkozásokon veszünk részt.  

 

 

Általános cél 

 Célunk, hogy a múzeumi órák eredményeként növendékeink sajátítsák el a kiállítás-

látogatás kulturált viselkedésnormáit, kapjanak betekintést városunk állandó 

gyűjteményeibe, ismerkedjenek meg az időszaki kiállítások anyagaival, tevékenyen 

vegyenek részt a képző- és iparművészeti alkotások befogadásában.  

 2011. október 6. csütörtökön és 2011. október 10. hétfőn az alapfok második és 

harmadik évfolyamosaival a Borsos Miklós Állandó Múzeumában szerveztünk 

múzeumi foglalkozást.  

Konkrét célunk 

 a tanórán kívüli foglalkozással, hogy a diákjaink megismerjék Borsos Miklós Állandó 

Kiállításának anyagát, különös tekintettel szobrászati technikákra, a körplasztika és 

dombormű fogalmára.  

1. Előkészítő feladatok: 

 Múzeumi foglalkozás előkészítése (Pedagógiai)  

 Egyeztetés a Városi Művészeti Múzeum igazgatóhelyettesével Gergics Ágnessel 

(Téma, helyszín időpont, résztvevők száma).  

A múzeumi foglalkozásokat megelőző órán ismertettük: 

 a Borsos Miklós Állandó Gyűjtemény helyszínét,  

 a dombormű és körplasztika jellemzőit,  



 

 a szobrászati technikákat.  

             

 

 Szórólapot adtunk ki minden érintettnek, melyben tájékoztattuk a szülőket és 

gyermekeket a program részleteiről. Mikor és hova megyünk, mi a téma, mikor érünk 

vissza az iskolához. 

 A tanév során több alkalommal is szervezünk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, 

azért, éves múzeumi bérletet váltottunk, mely korlátlan múzeumlátogatást tesz 

lehetővé.  

 A Borsos Miklós Állandó Gyűjtemény Győr belvárosában található, az iskolán pedig a 

város szélén, így a megközelítés csak helyi járatú autóbusszal lehetséges.  

2. Megvalósítás  

   

 

3. Eredmények  

 A gyermekeknek a múzeumi foglalkozásokon a megszokott pedagógiai helyzettől 

eltérő, szabad, felszabadult, elfogadó légkörben ismerhették meg Borsos Miklós 

alkotásait.  

 Az alkotások belsővé válását az alkotásokhoz kapcsolódó aktív tevékenységek 

segítették.  

 A nyitott, jó hangulatú foglalkozások a gyermekekben az alkotásokhoz, múzeumhoz 

való pozitív viszonyulást erősítette.  



 

 Az esztétikai nevelés mellett a rejtvények, kutatást, összehasonlításokat igénylő 

feladatok a logikus gondolkodás fejlesztéséhez járultak hozzá.  

 A múzeumba való eljutás, a tömegközlekedési eszközön való utazás a kulturált 

viselkedés normáinak gyakorlását eredményezte 

   

 

  



 

 

HERENDI ALKOTÓNAP, 2011. 

OKTÓBER 28. PÉNTEK  

 

Általános cél: 

 Célunk a tanórán kívül ismeretszerzés, tehetséggondozás a vizuális művészetek, 

környezet és tárgykultúra megismerése a befogadása. 

Konkrét cél:  

 A herendi porcelánmanufaktúra megismerése  

Téma:  

 A porcelánkészítés megismerése  

 Porcelánrózsa mintázása  

1. Előkészítő feladatok:  

 Tájékozódtunk interneten és telefonon keresztül a Herendi  

 Porcelánmanufaktúra nyitva tartásáról, kézműves foglalkozásairól, belépő jegyek 

árairól.  

 Az alkotónap lebonyolításában résztvevő művészeti oktatók (Kissné Kostelec Éva, 

Turóczi Zoltánné) összeállították a nap programját.  

 Annak érdekében, hogy minél több gyermek és szülő figyelmét felhívjuk a herendi 

alkotónapra plakáton és szórólapon hirdettük a tudnivalókat. 

 

 A jelentkezések összesítését követően rendeltük meg a 

külön buszt, amivel az utazást terveztük. A jelentkezők 

létszámának ismeretében bejelentkeztünk a 

Minimanufaktúra megtekintésére és a porcelánrózsa 

készítő kézműves foglalkozásra.  

 A visszaigazolásokat követően a tanulókkal való személyes 

megbeszélésen pontosítottuk az alkotónap célját, 

feladatát, a nap programját.  

2. A program megvalósítása 



 

A program szakmai vezetője Kissné Kostelec Éva és Túróczi Zoltánné volt. A program 

megszervezésért, szakmai lebonyolításáért, a gyermekek felügyeletéért a fentnevezett 

művészeti oktatóknak személyenként 8 munkaórát számoltunk el. 

Az alkotónapon 36 diák, két felnőtt és két művészetoktató vett részt.  A program 800-1700 

óráig tartott.  

 A Minimanufaktúrát idegenvezető segítségével ismertük meg, miután megtekintettük 

a Herendről készült ismeretterjesztő filmet.  

 A Herendi porcelán születésének minden mozzanatát nyomon követtük a 

Minimanufaktúrában: a korongozást, a porcelánrózsa-készítést, a kosárfonást éppúgy 

megtekintettük, mint a porcelánfestést, a művészi dekorálást. 

   

 

 Alkotó tevékenységre is lehetőségünk nyílt a porcelánrózsa-készítése során.  

 A világ legnagyobb Herendi műtárgygyűjteményébe, a Porcelánművészeti  

Múzeumba is látogatást tettünk.  

 A látogatásunk végén egy finom csésze Herend-teát is ittunk, amit más-más stílusú 

Herendi porcelánkészletekben szolgáltak fel az Apicius Kávéházban.  

   

 

3. Eredmények  

 Az alkotónapon részt vett diákok megismerték a világszerte híres Herendi  

 Porcelánmanufaktúra 185 éves történetét.  



 

 Betekintést kaptak a porcelán készítés munkafolyamataiba.  

 A herendi porcelán minták megismerésével gazdagodott diákjaink szín és 

formakincse.  

 A program nagymértékben hozzájárult az esztétikum iránti igény és 

befogadóképesség fejlesztéséhez.  

 A porcelán rózsa készítése során az együtt alkotás segítette kialakítani és fejlődni az 

alkalmazkodó képességet.  

 A Herenden működő Szakiskola képzésének megismerése diákjaink majdani 

pályaválasztásához is segítséget adhat.  

   

 



 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS ÉS 

PERFORMANCE 

2012. január 27. péntek 1700-1900 

Általános cél:  

 a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények 

feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a képi emlékezet 

és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével, 

valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával.  

 a látás és látványértelmező képesség fejlesztése,  

 a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása,  

Konkrét cél:  

 Az alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók alkotásaiból kiállítás szervezése.  

 Szülőknek az éves munka bemutatása.  

Téma:  

 Félévi vizsgafeladatok bemutatása  

 „Fény, szín, mozgás, kép” performance  

Helyszín:  

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont  

9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.  

Időpont:  

2012. január 27. péntek 1700-1900  

1. Előkészítő feladatok  

 Szakmai megbeszélést tartottunk a művészetoktatás oktatóival.  

Időpont: 2011. január 13.  

Téma: A félévi képzőművészeti kiállítás és performance megszervezése  

Feladatok:  

 Előképző 2/A, B növendékeivel a lámpások elkészítése, a mozgásos bemutató 

megszervezése.  



 

Felelős: Turóczi Zoltánné  

 A kiállítási anyag (festmények, rajzok, kézműves tárgyak, makettek, diorámák) 

összevallogatása a 2011/2012 művészetoktatás tanévének első féléves anyagából. 

Tablók készítése a válogatásból.  

Felelősök: művészetoktatás tanárai  

Felelős: Kissné Kostelec Éva  

 Hagyomány, hogy rendezvényeinket plakáton hirdetjük az érintettekkel.  

A személyes megszólítást fontosnak tartjuk, így a minden a művészetoktatásban 

résztvevő növendékünk családját meghívóval invitáltuk a kiállítás megnyitóra.  

 

 

 

 

 Tíz éve működő képzésünk során a kiállítási paravánjaink már elhasználódtak, így a 

pályázat adta lehetőséggel élve paravánokat csináltattunk a tanulói alkotások 

színvonalasabb bemutatása érdekében.  

 A kiállítás megnyitók hagyományaihoz igazodva egyszerű vendéglátást szerveztünk a 

résztvevő szülők és gyermekek részére.  

 A kiállítás helyszínének berendeztetése (székek, asztalok, multimédiás eszközök, 

hangosítás, világítás)  

 Prezentáció készítése a félév eredményeiről.  

Felelős: Kissné Kostelec Éva  

2. A program megvalósítása  



 

 Kiállítás rendezése az iskola folyosóján és a könyvtárban.  

 Az előképzős növendékek lampionos „Fény, szín, mozgás, kép” performance 

előadása.  

 Az alapfokú művészetoktatás vezetőjének a féléves beszámolója power point 

bemutatóval egybekötve. A kiállítás megnyitása (Kissné KostelecÉva)  

 Balogh Tamás a Liszt Ferenc Zeneiskola továbbképzős növendékének zongorajátéka.  

 A kiállítás megtekintése, kötetlen beszélgetés a szülőkkel és diákokkal.  

 A vendégek és gyermekek megvendégelése, sütemény, üdítő, csokoládé 

   

 

3. Eredmények  

 A kiállítás eredménye ként az alapfokú művészetoktatásban résztvevő 134 diákunk 

félévi vizsgamunkáit és alkotásait tekinthették meg a szülők.  

 A festményeket, maketteket, grafikákat és diorámákat több hétig láthatták az 

érdeklődők az, így az Apor Vilmos Iskolaközpont minden tanulója, tanárai és a szülők 

is közvetetten részesei voltak a programnak (1200 fő).  

 A művészetoktatás vezetőjének vetítéses beszámolója a félév eredményeivel 

ismertette meg a szülőket, egyben a következő félév feladatait is kijelölte.  

 A kiállítás a növendékék számára motiváló hatású volt. Lehetőséget adott a 

tehetségek bemutatkozására, egymás alkotásainak megtekintésére.  

 A program a képző- és iparművészeti oktatásunk fő feladatát a tehetséggondozást 

segítette.  

 A 2012/2013-as tanévre a művészetoktatásunk képző-és iparművészeti ágára 33 

előképzős diák adta be jelentkezését. Az alapfokú művészetoktatásra jelentkező 

diákok és szüleik egyhangúan a kiállítás magas színvonalára, játékos, kreatív 

feladatokra és a sokszínű, változatos értékteremtő programokra hivatkozva kívánnak 

a képzésben részt venni.  



 

 

A művészetoktatásban résztvevő diákok, szüleik és művészeti oktatók nevében szeretném 

megköszönni, hogy a pályázati projektjüknek megítél 468000 Ft vissza nem térítendő 

támogatás lehetőséget adott az intézményünkben tanuló 133 diákunk számára gazdag 

kulturális értékteremtő programokban való részvételre. 

 

Győr, 2012. március 24.     Kissné Kostelec Éva  

        művészetoktatás vezetője  

 

 


