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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 „A TEHETSÉG CSAK KIINDULÓPONT” CÍMŰ 

NTP-AMI-11-0027 KÓDSZÁMMAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT PÁLYÁZATHOZ 

LOVAGKOR című alkotótábor 

Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási 

Intézménye által szervezett 104 órás projekt a képző- és iparművészet iránt 

érdeklődő tanulók számára 

 

 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 tehetségfejlesztő 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 egy 104 órás 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 szolgálja az alapfokú képző-és iparművészeti 

képzésünket, hozzájárultak a magas színvonalú, igényes művészeti neveléshez.  
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ALKOTÓTÁBOR 

 

Művészeti képzésünk kezdete óta nyaranta tanítványaink alkotótáborban fejleszthetik 

tovább játékos formában tehetségüket. 

A nyári alkotótáborainkban, az utóbbi években egy-egy téma köré csoportosítottuk a feladatokat. 

Diákjaink megismerkedtek az észak és dél amerikai indiánok művészetével, az ókori Egyiptom 

kultúrájával, a honfoglaló magyarok gazdag iparművészetével, tárgykultúrájával, életmódjával, 

kreatív játékokat készíthettek természetes anyagból a Játékgyár című táborunkban, Kalandtúrát 

szerveztünk a Naprendszerbe. 

 Az intézményünkben folyó alapfokú képző- és iparművészeti oktatás során fontos 

feladatunknak tartjuk az egyetemes emberi kultúra az európai műveltség, nemzeti hagyományok 

értékeinek, értékmegőrzés formáinak megismertetését. Ezen feladatot figyelembe véve 

szerveztük meg a 2012-es nyári alkotótáborunkat „Lovagkor” címmel június 25-től-29-ig. 

 

 

Alkotótábor előtti feladatok    

 A program megvalósítóinak kiválasztása 

 A tehetségfejlesztő programok tematikájának szakmai ellenőrzése 

 Helyszínkiválasztása  

 

Az iskolaközpont négy tanterme a hozzá tartozó zsibongó, kistanári, az étterem, könyvtár, 

iskolai játszótér és udvar megfelelő helyszínéül szolgálta a szakmai programhoz. 

 Időpont-választás 

- Az időpont választásánál az évek óta hagyománnyá vált június utolsó hetét jelöltük ki, 

mivel a gyerekek és a szülők is megszokták ezt az időpontot. 

 Tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása 
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-  A tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosításánál egyeztetni kellett a foglalkozások 

helyszínéül szolgáló osztálytermek osztálytanítóival, hogy engedélyt kapjunk az 

osztálytermek átrendezésére. 

 

- A zsibongóból középkori „piactér” berendeztetése a technikai személyzet segítségével. Itt 

állíthatták ki a gyerekek a gyűjtő munkáikat. 

- A foglalkozásokhoz szükséges anyagok és eszközök megrendelése a Winkler 

iskolaszernél, telefonos egyeztetés. 

- Telefonos megbeszélés a Millaprint nyomdavezetőjével a plakát szóróanyag, oklevél, 

150x50 cm-es lovag  nyomtatásával kapcsolatban. 

- Telefonos egyeztetés Wesztergom Imrével 55 db fehér póló megrendeléséről és a 

„Lovagtábor” logó szitázással történő nyomtatásáról. 

- Anyagbeszerzés a város művészellátóiból, papírboltjaiból.  

- A könyvtár vezetőjével egyeztetés: naponta 1300-1400 óra között csendes pihenőt a 

könyvtár előadó termében tartjuk. 

- A mosdókba szappan,  papírtörölköző és WC papír kihelyezése. 

- A takarítás megszervezése. 

- Gondoskodás a elsősegélydobozról és az esetleges orvosi ellátásról. 

 Programterv és időterv összeállítása 

 Költségvetés, üzleti tervezés 
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 Nyomtatványok tervezése (levél a szülőknek, diákoknak, oklevél) 

 

 Kiegészítő szolgáltatások szervezése (Sümegre a turisztikai program megszervezése, 

levezetése) 

 Marketingfeladatok (Plakát, szóróanyag tervezés) 

  

A Lovagkor művészeti tábor logójának tervezése 

 

 Lebonyolítási forgatókönyv készítése (csoportbeosztások elkészítése)  
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 Honlap folyamatos feltöltése 

Alkotótábor alatti feladatok  

 Programok koordinációja, szakmai felügyelete 

 Installáció, technikai eszközök működtetése 

 Fotódokumentáció készítése 

- Lásd képes szakmai beszámoló 

 

   

 

Rendezvény utáni feladatok 

 Bontás, tereprendezés, takarítás 

 PR cikkek (Kisalföld napilapban) 

 Sajtóanyagok összegyűjtése 

 Dokumentálás  

 Értékelések, jelentések készítése 

 Rendezvény hatásvizsgálata 
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A 104 ÓRÁS PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

 

A tehetségfejlesztő programban résztvevő tanulók 

Az ötnapos tehetségfejlesztő programunkban 50 tanuló vett részt. A programra a 

felhívást május hónapban tettük közzé az iskolai hirdető táblán. Minden a művészetoktatásban 

résztvevő gyermeknek szórólapot is adtunk a programról és az iskolai honlapon is megjelentettük 

a plakátot. http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=archivum&kod=126&kezd=0 

A projekt 50 fős keretszáma egy hét alatt betelt.  Az előző évek sikeres alkotótáborainknak 

köszönhetően nagyon népszerű a tematikus táborunk. Sokan már szeptemberben érdeklődnek a 

nyári tehetségfejlesztő programunk iránt. Minden évben a művészetoktatásban résztvevő 

diákjaink mellett lehetőséget adunk a nem „művészetis” diákoknak a nyári alkotótáborban való 

részvételre. 

Így alkalmunk van a tehetségek felismerésére a foglalkozásokon való együtt tevékenykedés 

során. 

 

A szakmai megvalósításban résztvevő pedagógusok 

A szakmai megvalósításban öt pedagógus vett részt. Hárman a művészetoktatók, ketten 

általános iskolai tanítók. Mind az öten részt vettek 3X10 órás tehetségfejlesztő programokon. 

Több év óta sikeresen dolgoznak együtt a képzőművész tehetségek fejlesztésében 

alkotódélutánok, alkotónapok, alkotótáborok során.  

 

Az ötnapos program összeállításának szempontjai: 

A feladatok megtervezésénél és összeállításánál fontos szempont volt, hogy olyan 

tevékenységek, tárgyalkotások kövessék egymást, melyek lehetőséget adnak a kor -lovagkor, 

középkor- megismerésére. 

CÉLOK: 

- Segítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás 

és a képzelet finomításához, tudatosításához. 

- A lovagi kultúra megismerése. 

http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=archivum&kod=126&kezd=0
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- A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító 

tevékenységek a lovagkor témakörében. 

 

A foglalkozások naponta 900-1600 óráig tartottak. 

Napirend 

8.30-9.00  Gyülekező 

9.00-10.00  1. foglalkozás 

10.00-10.15  Tízórai 

10.15-11.00  1. foglalkozás 

11.00- 12.30  2. foglalkozás 

12.30- 13.00  Ebéd 

13.00-14.00  Csendes pihenő 

14.00- 15.30  3. foglalkozás 

15.30- 16.00   Uzsonna, játék 

 

Az ötven diákot négy csoportba soroltuk életkoruk illetve a művészeti órákon nyújtott 

teljesítményük alapján. A 12 -13 fős csoportoknak egy csoportvezetőjük (várkapitány) volt. 

 

A kiscsoportokban az alkotómunka feltétele ideális volt. Minden kisgyerekkel egyénileg tudtunk 

foglalkozni.  

A foglalkozásokat a már bevált forgószínpadszerűen szerveztük. Minden csoport három 

alkalommal alkotott egy csoportvezetőnél.  Kovács Tamásné egészségügyi okok miatt csak 10 

órát vállalt. A fennmaradó órákat Kissné Kostelec Éva teljesítette. 
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A hét programja:  

 

Hétfő:  

- Tábornyitáskor ismertettük a napirendet és házirendet 

- A pontozási rendszert bemutattuk 

 1 PONT 2 PONT 3 PONT 

1. AKTIVITÁS    

2. KREATÍV TERVEK    

3. KIVITELEZÉS IGÉNYESSÉGE    

4. ÖNÁLLÓ GYŰJTŐMUNKA    

5. MUNKAFEGYELEM    

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS    

 
Napi 3 foglalkozáson 18 X 3= 54 pont naponta 5 nap 5x54=270 pont érhető el  

A foglalkozásokon a diákokat az alábbi szempontok alapján értékeljük és a 

táborzáráson az összesítés alapján 200 pontot összegyűjtött apródokat "lovaggá 

ütjük". 

- Az előző évek jó gyakorlatát követve gyűjtőmunkára ösztönöztük a gyerekeket. A témával 

kapcsolatos könyveket és képeket kértünk, hogy hozzanak a gyerekek a „piactéren” felállított 

kiállító térre. 

-  Lego építő versenyt hirdettünk lovagkor témakörébe. Az alkotásokat péntekig lehetett 

behozni. 

- A foglalkozásokat a beosztás szerint tartottuk meg. 

Kedd 

- A foglalkozásokat a beosztás szerint tartottuk meg. 

- A csendes pihenőn a gyerekek bemutatták a hozott könyveiket és a témához 

kapcsolódó képeket. 
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Szerda 

Kirándulás Sümegre, program: 

800-930 Utazás bérelt autóbusszal 

 

930-1000 Tízórai a sümegi játszótéren 

 

10001100 „Útirajzok” foglalkozás 

 

1100-1200 Lovagi tornabemutató 

 

1200 -1300 Közös ebéd 

 

1300 -1500 A vár és kiállításainak megtekintése 
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1500 -1700 Hazautazás 

 

 

Csütörtök:  

- Foglalkozásokat a program szerint megtartottuk 

- Csendes pihenőn a gyűjtőmunkákat mutatták be a diákok. 

- Lovag fotókat készítettünk a tanulókról. 

  

Péntek: 

- Foglalkozásokat a program szerint megtartottuk. 

- Csendes pihenő: a lego építményeket értékeltük 

 

- Táborzáráskor a lovaggá ütöttük a sikeres alkotókat és díszoklevéllel ismertük el 

teljesítményüket. 

- A szertartást színesítette zenész szülők által rögtönzött  reneszánsz zenei aláfestése. 
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Foglalkozások tematikájának kidolgozása, foglalkozások előkészítése és vezetése    

Cél: 

- Középkori lovagok és várkisasszony öltözet és kiegészítők megismerése. 

- Heraldika szabályainak megismerése (Különböző pajzsalakok megfigyelése, a vágás 

szelés, hasítás fogalma, színhasználat a címereken, címerállatok jelentése) 

- A sümegi vár felépítésének tanulmányozása 

- Vizuális kommunikáció fogalma 

Feladatok: 

- Lovagi, illetve várkisasszonyi öltözet, és öltözet kiegészítők készítése Fiúk: Saját 

címerrel díszített ruha. Öv, kard címeres pajzs. Lányok: ruha, öv fejfedő 

- Képeslap tervezése a sümegi várról. Grafikai tervezés 

- Differenciálás: A felső tagozatos diákok ékszerkollekciót készítettek geometrikus 

minták felhasználásával, zsugorfólia technikával, gyöngy kombinációval. 

Eredmények: 

- A foglalkozások eredményeként minden mind a 21 fiú elkészítette a saját címerrel 

díszített lovagi ruháját, pajzsot, kardot és övet. 

- Az alsó tagozatos lányok megvarrták és textilfestékkel, geometrikus mintákkal 

díszítették várkisasszony ruháját. A kor divatjának megfelelő fejdísszel ékesítették 

magukat. 

- A felső tagozatos lányok ízléses ékszerkollekció elkészítésével játékos módon 

sajátították el a középkori ötvösség formakincsét. 

- A sümegi vártúra alkotói feladata a képeslap tervezése, jól kiegészítette a lovagi 

tornabemutató és a vár megtekintés programját. 
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 Kissné Kostelec Éva: Napóra készítése  

Cél: 

- Az időmérő eszközök fejlődésének ismertetése. 

- A napóra működési elvének bemutatása. 

- A mozaik technika elsajátítása. 

- A színkontrasztok megismerése. 

Feladat: 

- A napóra számlapjának kirakása üvegmozaikkal. 

- A mozaik lapok felragasztása mozaikragasztóval. 

- Az első és második osztályosok kivételével a fúgázás technikájának elsajátítása. 

Eredmények: 

- A tanulók megismerték az ókori és középkori időmérő eszközöket a napóra 

számlapjának szerkesztési módját, a számlap és árnyékvető fogalmát. A gyerekek 

17X17cm-es négyzetlapra üvegmozaikkal kirakták a napóra számlapját. Az 

árnyékvetőt mozaikragasztóval illesztették be É-D irányba. Elsajátították a fúgázás 

műveletét és egységesítették a felületet. 

- Az alkotás során a tanulók megismerték a színkontraszt fogalmát. Jól alkalmazták a 

sötét világos, a komplementer, hideg meleg és a tónus kontrasztot. 
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Foglalkozások tematikájának kidolgozása, foglalkozások előkészítése és vezetése  

 Kleiningerné Pongrácz Andrea: Pecsétgyűrű készítés, könyvtábla díszítése 

fémdomborítással, kulcstartó díszítése zsugorfólia technikával 24 óra  

Cél:  

- A hitelesítés módjainak megismerése (Ókor és középkor) 

- A szobrászati technikák megismerése. 

- Néhány ötvös technika megismerése (trébelés, domborítás, vésés) 

- Mintázás gyakorlása 

- Síkredukció készítése 

- A könyv részeinek megismerése (könyvtest, könyvtábla, gerinc, belívek) 

Feladatok: 

- Pecsétgyűrű készítése 

- Könyvtábla díszítése fémdomborítással. 

- Kulcstartó készítése 

Eredmények: 

 

- A diákok a domborművek fajtáit megismerték. 

Zsírkőbe monogramot véstek a gyerekek, majd 

kialakították a gyűrő fejét. A készen kapott 

gyűrűalapba zsírkőragasztóval rögzítették a vésett 

pecsételőt. A próbanyomatot levegőn száradó 

gyurmába készítették el. 

- Elkészült A csillagász meg a szamár című 

mesekönyv, melynek a fedőlapját grafikával és 

fémdomborítással díszítették a gyerekek. A 

foglalkozás eredményeként elsajátították a 

tanulók a könyvtábla és a lapok összefűzésének 

egy egyszerű módját, a kódex fogalmát, a 

kézzel írott könyv felépítését, a fémdomborítás 

technikáját. 
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- A kulcstartó készítése során a tanulók jártasságot szereztek a kulcs formájának 

mintázásában, elsajátították a zsugorfólia technikáját. A mintaképzés során fejlődött 

az elvonatkoztató képességük, megismerték a síkredukció fogalmát. 

  

 

 

 Szabó Zsófia: Textilfestés (póló díszítése iniciáléval), Bábszínház készítése Mátyás király 

meséihez, Mesekönyv illusztrálása  

 

Cél : 

- A textilfestés technikájának alkalmazása jártasság szinten. 

- Iniciálé fogalmának megismerése. 

- A lényegkiemelő képesség fejlesztése, mese illusztrálására. 

- Mátyás király történeteinek megismerése. 

- Önkifejező képesség fejlesztése. 

 

Feladat: 

- Póló díszítése iniciáléval. 

- A textilfestés technikájának gyakorlása. 

- A csillagász meg a szamár című mese illusztrálása előre tördelt oldalak 

felhasználásával. 

- A mágneses bábszínház készítése. 

 

Eredmények: 

A tanulók megismerték 

- az iniciálé fogalmát. Készítettek a saját nevük kezdőbetűjének felhasználásával egy 

iniciálét a tábori pólóra, 
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- jártasság szinten alkalmazták a textilfestést, 

- fejlődött a grafikai kifejező képességük, 

- jól alkalmazták a színek figyelem felhívó hatását, 

- fejlődött a lényegkiemelő képességük, 

- megismerték Mátyás király és a csillagász című mesét, 

- finomodott a karakterformáló képességük a parafa dugó bábok kialakítása során, 

- a bábozással, önkifejező képességük fejlődött, 

- elsajátították a bábok mozgatásának módját mágneses pálcával. 

 

 

  

 

 Kovács Tamásné: Olajfestés, középkori járművek (hajó, szekér) alkotása  

 

Cél: 

- Középkori közlekedési eszköz ekhós szekér fogalmának, felépítésének megismerése. 

- Középkori hajótípusok megismerése. 

- A középkori táblakép festés fogalmának megismerése. 

 

Feladat: 

- Ekhós szekér készítése sörkartonból vászon, balzafa fakerék felhasználásával. 

- Vitorlás hajó konstruálása parafalap, balzafa és színes vászon alkalmazásával. 

- Középkori táblakép másolása fénymásolat alapján. 

- Olajfestés technikájának alkalmazása. 

 

Eredmények:  

A foglalkozás eredményeként a tanulók 
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- megismerték az ekhós szekér fogalmát, a használatának módját, 

- jártasságot szereztek a vágás, ragasztás, csiszolás technikájában, 

- Gyakorolták a pelenkaöltést, 

- fejlődött a konstruáló képességük. 

- A felső tagozatos diákok megismerték az olajfestés technikáját, a középkori táblakép 

festészet stílusjegyeit. 
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- Az iniciálés 

pólókészítéséhez 

rendeltünk a diákok 

és tanárok számára 

fehér pólókat, 

melyeknek az ujjára 

illetve a tanári pólók 

elejére rászitáztattuk a 2012-es alkotótáborunk logóját.  

- Az adminisztrációs feladatok elvégzésére papírárut vásároltunk. 

 

 

A tematikus programhoz kapcsolódóan kirándulás Sümegre   

 
Cél 

- A sümegi vár történetének, kiállításainak és felépítésének megismerése. 

- A lovagi tornák jelentőségének megismerése. 

- Középkori fegyverek megtekintése. 
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- A szabadban való alkotás megtapasztalása. 

 

Feladat 

- A sümegi vár történetének, kiállításainak és felépítésének megtekintése. 

- Részvétel egy lovagi tornabemutatón. 

- A középkori fegyverek megfigyelése. 

- Képeslap készítése grafikai eszközökkel. 

 

Eredmények 

A kiránduláson a tanulók 

- megfigyelték és grafikusan rögzítették a vár formatömegét, 

- megtekintették a vár kiállításait (kínzókamra, ólomkatona kiállítás, lovagterem…) 

- a lovagi tornabemutatón lehetőségük volt a korabeli harcmodor tanulmányozására, 

- ismereteket élményszerűen sajátították el. 

 

Program a Sümegi Várban 

- Megtekintettük a várat és a várban lévő kiállításokat. 

 

 

 
 

 

 

- Részt vettünk egy lovagi tornabemutatón 
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- Képeslapot készítetek a tanulók a látottak alapján  

 
 



 

Szakmai beszámoló NTP-AMI-11-0027 
Kissné Kostelec Éva 

ÖSSZEGZÉS 

 Alapfokú művészetoktatásunk tehetségfejlesztő tevékenysége képző- és iparművészeti ágon, 

országos szinten is kiemelkedő teljesítményt tud felmutatni. Országos, megyei és városi szinten, 

versenyeken kimagasló eredményeket érnek el tanulóink.  

A jó eredmények eléréséhez szükséges a magas színvonalú pedagógiai munka, a jó tárgyi 

feltételek az innováció. A tehetségek felismerése, fejlesztése sajátos pedagógiai módszereket követel a 

képzést vezetőktől. A játékos, élményszerű ismeretátadást, egyénre szabott képességfejlesztést kell 

alkalmaznunk, az eredmények elérése érdekében. 

A pályázatunk mottójával „A tehetség csak kiindulópont” arra szeretnénk rámutatni, hogy a tehetségek 

kibontakoztatásához szükséges a jól képzett tehetséges mentorok,  a sokszínű, változatos módszerek, a jó 

motiváció, az inspiráló környezet, jó minőségű anyagok és eszközök és megfelelő anyagi háttér. 

A pályázatunkba eredetileg kért 2 694 816 Ft a projekt teljes anyagi fedezetét biztosította volna, az elnyert 

1 000 000 Ft lehetőséget adott a pályázati programunk anyagi hátterének részbeni biztosítására, a teljes 

projekt megvalósításához ki kellett pótolnunk a kapott keretösszeget. 

A pályázatunkba beadott programokat maradéktalanul megvalósítottuk. 

Az elnyert támogatás jó lehetőséget adott egy színvonalas tehetségfejlesztő program megvalósításához. 

A táborzárkor a 104 órás tehetségfejlesztő programunk zárásakor 50 diákot az elért pontok alapján a 

Lovagkori Művészeti Tábor Lovagrend tagjává avattuk.  

 

 
 

Győr, 2012. június 29.       Kissné Kostelev Éva 
         szakmai vezető 


