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BESZÁMOLÓ ŰRLAP 

az NTP-MR-MPA-12 pályázati körhöz 

 

Pályázat kódja: NTP-MR-MPA-12-013 

 

Pályázó szervezet neve: Apor Vilmos Római Katolikus Iskola, 

Óvoda AMI, Gimnázium és Kollégium 

 

Program címe: „Alattad a föld, fölötted az ég benned a létra”  

 

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

1) Szöveges szakmai beszámoló: 

A szöveges szakmai beszámolót a Beszámoló Űrlap kitöltésével 

kell benyújtani. A Beszámoló Űrlap nem módosítható, annak minden részét kötelező kitölteni. A szakmai 

beszámolót a támogatási szerződésben előírtakkal és a benyújtott szakmai programmal összehasonlító 

módon kérjük elkészíteni. A szakmai beszámolóban felsorolt, megvalósított feladatoknak igazodniuk kell 

a pénzügyi elszámolás költségvetési soraihoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulá-

sának körülményeit: milyen tágabb célkitűzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen konk-

rét célokat kívánt elérni vele, milyen eredménnyel valósult meg a program. Amennyiben a vállalt feladatok 

megvalósítása során változások történtek a szerződésben részletezettekhez képest, az eltéréseket indokolni 

kell.  

 

1) Szöveges szakmai beszámoló 

 

1. Tehetséggondozó program adatai 

 

A tehetséggondozó program címe: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.„ 

Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészeti Iskolájának 2012/2013-as tanévben elért 

eredményeinek bemutatása tanévzáróval egybekötött tanulói munkákból nyílt kiállítás keretében.   

 

2. A program célja 

 

Évközi tehetségműhelyekben folyó munka eredményeinek bemutatása tanévvégi kiállításon. 

Helyi kiállítás szervezése és megvalósítása, mely  Apor Művészeti Iskola 2012/2013-as tanévben elért 

eredményeinek bemutatását  szolgálja. 

 

Általános cél: 
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 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 befo-

gadó 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, tanulóknak az éves művészeti munka bemutatása, értékelése.  

 

 

Megvalósult tevékenységek: 

 Kiállítás: A 2012/2013-as tanév második félévének projekt felada-

tainak, vizsga feladatainak kiállításon való bemutatása.  

 Ellenőrzés- értékelés: A kiállítás lehetőséget adott összegző, glo-

bális tájékozódásra a tanulók tudásáról a tanévvégén. 

 

 Szummatív értékelés: összefüggéseket fogalmaztunk meg a taní-

tás-tanulás eredményéből kiindulva a célrendszerről, a tanítási-

tanulási folyamatról, a környezetről és a tanulókról, hogy az okta-

tás egész rendszerét optimalizálhassuk, javíthassuk. 

 Tanulók motiválása: A tanév során kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó diákok könyvjutalomban részesültek. 

 Dramatikus játék : A kék és 

sárga című vers zenés dra-

matizálása az előképző 2/a 

és 2/b csoportjával. 

 Alkotónap: Az alapfok első, második és harmadik évfolyamos diá-

kok számára alkotónapot szerveztünk 
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A megvalósult tevékenység értékelése 

Bemutatkozás 

 Kissné Kostelec Éva vagyok az Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola, 

Gimnázium és Kollégium képzőművész tanára az Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, az NTP-MR-MPA-

12-013 pályázatunk szakmai vezetője.  A támogatást nyert pályázatunk az  Apor Művészeti Iskola 

2012/2013-as tanévben elért eredményeinek kiállításon való  bemutatását támogatta. 

A művészetis tanév fontos eseménye az év végi kiállítás, mely tradició 2002 óta. Itt nyílik lehetőség, a 

tehetségfejlesztés területén elér eredmények bemutatására, az év értékelésére, jutalmazásra, a további 

munka ösztönzésére.  A beszámolómban a megvalósult programok bemutatását értékelését képi 

dokumentációval illusztráltam párhuzamba állítva a költségvetési sorokkal. 

 

1. Kiállítás előkészítése, berendezése 

 Idén is nagy odaadással készültünk a a képzésben résztvevők alkotásainak prezentálására.  Az égész 

évi következetes , szorgalmas munka eredményeként nagyon igényes , szép és gazdag anyagból 

válogathattunk. 

- A rajzokat, festményeket átválogattuk minőség és téma alapján, majd  tablóra, paravánokra 

rendeztük . 

- A maketteket tematikus egységekbe rendeztük . 

- Az iskola folyosóján a vitrinekbe a kézműves tárgyakat helyeztük. 

- A könyvtárba a legkisebbek az előképzősők tablóit, szivárvány tündéreit és tárgyait  helyeztük. 

Itt kapott mág helyet az Alapfok első évfolyamosainak papírmasé gyümölcsös kosarai és lakás 

diorámái. 

- A könyvtárral szembe kapott helyett a vásári forgatag makettek. 

- A legtöbb alkotást az aulába helyeztük (Indián tábor, Mélytengeri utazás, A jövő városai, textil-

festett párnák, Tiffany lámpák, golyópálya, agyagedények…) 

 
Kézműves tárgyak 

 
Kézműves tárgyak 

 
Western házak 

Előképző 
Papírmasé gyümölcsko-

sár 
Lakás dioráma 
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Agyag munkák 
Textil és nemez alkotá-

sok 
Indián tábor 

Szélkakas Mélytengeri kaland Bogaras projekt 

Vásári forgatag A népművészet fala Fali dekoráció 

Mandalák Kiállítás Szobrok 

      

2. Meghívó tervezése és nyomtatása   
 

  

3. A kiállítást megnyitó Rózsavölgyi László  önkormányzati képviselő meghívása  
 

4. Oklevelek egyéni szövegének megfogalmazása és nyomtatása.   
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Az egyéni teljesítményt elismerő oklevelek szövegét mindig egyénre szabva fogalmazzuk meg ezzel is a 

tanulóinkkal a személyes kapcsolatot erősítjük. 

5. Jutalomkönyvek, jutalom tárgyak beszerzése.  
 
A támogatásnak köszönhetően a kiemelkedő teljesítményt nyújtó növendékeinket könyvjutalomban és 

a képzéshez kapcsolódó tárgyjutalomba tudtuk részesíteni .  A visszajelzés, motiváció a diákok a további 

kitartó alkotómunkájának feltétele. 

6. Fotódokumentáció készítése   
       (Tablók, makettek fotózása, dokumentálása.) 
Több okból tartjuk nagyon fontosnak, hogy diákjaink alkotásait megörökítsük, dokumentáljuk. Elsődle-
ges szempontunk, hogy mások is megtekintsék a Művészeti Iskolánk képző-és iparművészeti alkotásait 
így a honlapunkon is megjelentetjük azokat. 
http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=galeria&kod=300 
Módszertani kiadványokban is szerepelnek projekt feladataink és a megvalósult alkotásokról készült  
fotók. 
 

7.  „A kék és sárga című vers „ betanítása dramatikus játékként az előképzősökkel  

  
 

http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=galeria&kod=300
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8. A RENDEZVÉNY „TANÉVZÁRÓ KIÁLLÍTÁS”   
 

a. Előkészítő munkák 
 
 

 A műsor összeállítása 

 Pintér Levente műsorának összeállítása és előzetes meghallgatása 

 Az aula berendeztetése (Székek, hangosítás, jutalomkönyvek és tárgyak, asztal) 

 Az ülésrend kiírása 

  Vetítés előkészítése 

 Az év feladatait bemutató és értékelő prezentációs film összeállítása 

 Tanulói animációs filmek összevágása. 
 

b. A rendezvény tematikája 

Pintér Levente harmonika játéka. 
 

 

Kissné Kostelec Éva a művészetoktatás országos 
szakértőjének az Apor Művészeti Iskola vezető-
jének  köszöntője és a 2012/2013 tanév értéke-
lése és képes beszámolója. 

 

 
Az előképzősök verses bemutatója. 

 

 

Rózsavölgyi László képviselő úr felkérése a kiál-
lítás megnyitására. 

 

Kiállítás megnyitása. 

 

Brahms: V. Magyar Tánc előadja Pintér Levente 
harmonikán. 
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Jutalomkönyvek átadása (Rózsavölgyi László és 
Kissné Kostelec Éva) 

 

Az alapfok 6 évfolyamosainak, vizsgafeladatai-
nak az animációs filmek megtekintése 
A kiállítás megtekintése és a bizonyítványok 

átadása 

 

 

c. A rendezvény értékelése 

 A 12. művészeti tanév méltó lezárása volt a 2012. június 7-ei 2012/2013-as tanévet értékelő tanév-

záró kiállítás és tanévzáró ünnepély. Diákjaink, szüleik, nevelők és az Apor Vilmos Iskolaközpont egész kö-

zössége betekintést kaphatott Alapfokú Művészeti Iskolánk értékteremtő, tehetségfejlesztő nevelő-oktató 

munkájába. Három helyszínen (folyosó, könyvtár, aula) nyílt lehetőség tehetséges diákjaink alkotásainak 

prezentálására. Az ünnepélyes megnyitó hangulatát Pintér Levente színvonalas harmonika játéka és az elő-

képzős kisdiákok kedves előadása színesítette. Az művészetoktatásban elért eredményeket Kissné Kostelec 

Éva a Művészeti Iskola vezetője értékelte prezentációs film bemutatásával egybekötve. Az alapfok hatodik 

évfolyamosainak animációs filmjének bemutatása hagyományosan a kiállítás megnyitón került sor. A ki-

emelkedő teljesítményt nyújtó diákok oklevélben könyv vagy tárgyjutalomban részesültek. A kiállítást Ró-

zsavölgyi László Oktatási, Kulturális, Sport- és Turisztikai Bizottság elnöke nyitotta meg. 

A művészetoktatásban résztvevők egész közössége számára örömére szolgált, hogy egy nagyon gazdag és 

színvonalas kiállításon tudtuk bemutatni a képző- és iparművészeti képzésünk eredményeit. 
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Alkotónap a programhoz kapcsolódó rendezvény 

A rendezvény célja: 
 

Egy közös alkotómunka során az együtt gondolkodás élményének fejlesztése. 

 Az együtt alkotás segíti kialakítani és fejlődni az alkalmazkodó 
képességet, a szocializációt, a kommunikációt. A tanulók felelős-
nek érzik magukat társaik sikeréért is, az empátiás képesség, a 
segítőkészség elmélyülhet. A tudatos és fegyelmezett alkalmaz-
kodás vállalásával fejlődik az együtt gondolkodás élménye. 

 A alkotónap kiállításhoz kapcsolódása: Az elkészült gigantó képe-
ket rögtönzött kiállításon mutatták be társaiknak az Apor iskola 
közösségének. 
 
A rendezvény tematikája: Varázsszőnyeg címmel gigantóképek fes-
tése csoportmunkával Aladdin és a csodalámpa című mese alapján 
 

    

 

     

 
Feladatok: 
 
1. Digitális tábla kartonjainak és anyagoknak, eszközöknek előkészítése 
2. A képek előrajzolása  
3. Csoportok kialakítása A/1A; A /1, ;A/2 A, A/2B, A/3A; A/3B 
4. Anyagok és eszközök kiosztása 
5. Közös alkotás, tanári korrektúra 
 
6. Pihenő: Tízóraizás, fagylaltozás a Művészeti Iskolánk teljes tanuló és nevelő közössége számára 
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7. Részletek kidolgozása 
8. Rendrakás, értékelés 
9. Rögtönzött bemutató 
 
 

a. a rendezvény helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont aulája 
b. a rendezvény időpontja, időtartama: 2012. június 11. kedd 800-1200 

c. a résztvevők köre: Apor Művészeti Iskola alapfok első, második és harmadik évfolyamos diákjai 
66fő 

 
Értékelés: 

 Apor Művészeti Iskola alapfok első, második és harmadik évfolyamos növendékei a programhoz 

kapcsolódóan alkotónapon vettek részt 2013. 06. 11-én. Az iskola aulájában, 5 csoportban gigantó képet 

festettek Aladdin történetéhez kapcsolódóan. A művészeti oktatók az előző napokban kiválasztották a fes-

tésre szánt képeket és előkészítették az alkotáshoz szükséges eszközöket és anyagokat. A diákok a feladatok 

ismertetését követően vidám hangulatban kezdtek az alkotáshoz. A fotó dokumentáción jól látszik a felsza-

badult alkotás öröme. A tízórai szünetben a művészetoktatásban résztvevő diákok jutalom fagyizáson ve-

hettek részt. Az elkészült képeket rögtönzött kiállításon mutatták be a csoportok. A nyári Varázsszőnyeg 

című művészeti alkotótáborban használtuk még fel az elkészült alkotásokat. 
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KÉRJÜK, RÖVIDEN ISMERTESSE A PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSÁT AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT! 

1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatásból megvalósított tevékenységeket (milyen esemény, mikor, hol, kikkel, hogyan zajlott)!  

(minimum egy oldal)  

 

Tevékenység Időpont Időtartam Helyszín Résztvevők  
Megvalósító szak-
emberek 

Igazoló 
dokumen-
tum 

Kapcsolódó 
költségve-
tési sor 

Adminisztrációs előkészítés. Rep-
rezentációs feladatok. Rózsavölgyi 
László Oktatási Kulturális Sport és 
turisztikai Bizottság elnökének a 
meghívása. 
Anyagbeszerzés 

2013.05.02.-
2013.09. 30 

24 (12+12) óra Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

 Gerencsér Ferencné 
Szabóné Göndöcs 
Erzsébet 

Meghívó, 
számlák 

B1 

A projekt pénzügyi feladatai, vala-
mint a vonatkozó adminisztrációs 
feladatok ellátása. 
A kifizetésekhez kapcsolódó szer-
ződéskötések és elszámolások 
teljesítése. Pénzügyi beszámoló 
elkészítése. 

2013.05.02. 
2013.12.30 

24 óra Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

 Regulics Adrienn Szerződé-
sek, pénz-
ügyi be-
számoló 

B1 

Tanulói alkotásokból tablók össze-
állítása. 

2013. 05.02-
05.31. 

10óra/csop. 
BE 10 óra 
KE 4 óra 
KKÉ 10 óra 
TZné15 óra 

Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

Művészeti 
iskola diákjai 

Bukits Ernő 
Kántor Erika 
Kissné Kostelec Éva 
Turóczi Zoltánné 
 

Tablók, 
fotó 

B1 
A9 

Meghívó tervezése 2013. 05.21. 3 óra Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

 Kissné Kostelec Éva 
 

Meghívó A9 

Az év feladatait bemutató és érté-
kelő prezentációs film összeállítása 

2013. 05 26. 8 óra Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

 Kissné Kostelec Éva Prezentáci-
ós film 

A8 

Tanulói animációs filmek összevá-
gása. 

2013. 05.26. 4 óra Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

 Kissné Kostelec Éva 
 

Animációs 
film 

A9 
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A kiállítási anyag - tablók, tárgyak- 
rendezése 

2013. 05.27. -
2013. 06.06 

KE 4 óra 
KKÉ 10 óra 
TZ 10 óra 

Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46.  aula, 
könyvtár, földszinti fo-
lyosó 

 Kántor Erika 
Kissné Kostelec Éva 
Turóczi Zoltánné 
 

Fotó A9 

Jutalomkönyvek, jutalom tárgyak 
beszerzése. 

2013. 05.27. -
2013. 06.06 

12 (6+6) óra Kalligráf könyvesbolt 
Győr 

 
 
 
 

Tóth Judit 
Nagyné Somogyi 
Ágnes 

Fotó B1 

Zenei betét megszervezése Pintér 
Levente tangóharmonika játékának 
meghallgatása 

2013. 05.07. 1 óra Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

Pintér Leven-
te 

Kissné Kostelec Éva Fotó A9 

Fotódokumentáció készítése 
(Tablók, makettek fotózása, doku-
mentálása.) 

2013. 05.27. -
2013. 06.06. 

KE 2 óra 
KKÉ 15 óra 
TZné 15 óra 

Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

 Kántor Erika 
Kissné Kostelec Éva 
Turóczi Zoltánné 
 

Fotó A9 

Oklevelek egyéni szövegének meg-
fogalmazása és nyomtatása. 

2013. 06.05. KE 2 óra 
KKÉ 5 óra 
TZné 5 óra 

Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

 Kántor Erika 
Kissné Kostelec Éva 
Turóczi Zoltánné 
 

Oklevél 
szöveg, 
fotó 

A9 

Vetítés előkészítése 
 

2013.06. 07. 1 óra Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

 Kissné Kostelec Éva 
 

Fotó A9 

A kék és sárga című vers dramati-
zálása az előképzősökkel 
- betanítás 
- előadás 
 

2013.05. 23-

24. 30-31. 

2013.06. 07.  

6 óra 
 
 
20 perc 

Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

Alapfok elő-
képzős diák-
jai 

Turóczi Zoltánné 
 

Fotó A9 

A 2012/2013-as tanév második 
félévének projekt feladatainak, 
vizsga feladatainak kiállításon való 
bemutatása. 
 

2013. 06. 07. KE 2 óra 
KKÉ 2 óra 
TZné 2 óra 
 

Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

művészeti 
oktatók, 
diákok, szü-
lők, vendé-
gek 

Kántor Erika 
Kissné Kostelec Éva 
Turóczi Zoltánné 

Fotó A9 
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A 12. művészeti tanév méltó lezárása volt a 2012. június 7-ei 2012/2013-as tanévet értékelő tanévzáró kiállítás és tanévzáró ünnepély. Diákjaink, szüleik, nevelők és az 

Apor Vilmos Iskolaközpont egész közössége betekintést kaphatott Alapfokú Művészeti Iskolánk értékteremtő, tehetségfejlesztő nevelő-oktató munkájába. Három hely-

színen (folyosó, könyvtár, aula) nyílt lehetőség tehetséges diákjaink alkotásainak prezentálására. Az ünnepélyes megnyitó hangulatát Pintér Levente színvonalas har-

monika játéka és az előképzős kisdiákok kedves előadása színesítette. Az művészetoktatásban elért eredményeket Kissné Kostelec Éva a Művészeti Iskola vezetője érté-

kelte prezentációs film bemutatásával egybekötve. Az alapfok hatodik évfolyamosainak animációs filmjének bemutatása hagyományosan a kiállítás megnyitón került 

sor. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok oklevélben könyv vagy tárgyjutalomban részesültek. A kiállítást Rózsavölgyi László Oktatási, Kulturális, Sport- és Turiszti-

kai Bizottság elnöke nyitotta meg. 

A művészetoktatásban résztvevők egész közössége számára örömére szolgált, hogy egy nagyon gazdag és színvonalas kiállításon tudtuk bemutatni a képző- és iparmű-

vészeti képzésünk eredményeit. 

A kiállítás zárását követően a kiállí-
tás lebontása. 

2013. 06. 30. 1 óra Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

művészeti 
oktatók, 
diákok 

Kántor Erika 
Kissné Kostelec Éva 
Turóczi Zoltánné 
 

Fotó A9 

Alkotónap- a programhoz kapcso-
lódó rendezvény 
Előkészítő munkák 

 6 óra 
Szabó Zsófia 6 óra 

 

Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Győr, 
Pátzay P. 46. 

művészeti 
oktatók, 
diákok 

Kissné Kostelec Éva 
Kovács Tamásné 
Turóczi Zoltánné 
Szabó Zsófia 
 

Fotó A9 
B1 

Apor Művészeti Iskola alapfok első, második és harmadik évfolyamos növendékei a programhoz kapcsolódóan alkotónapon vettek részt 2013. 06. 11-én. Az iskola aulá-

jában 5 csoportban gigantó képet festettek Aladdin történetéhez kapcsolódóan. A művészeti oktatók az előző napokban kiválasztották a festésre szánt képeket és elő-

készítették az alkotáshoz szükséges eszközöket és anyagokat. A diákok a feladatok ismertetését követően vidám hangulatban kezdtek az alkotáshoz. A fotó dokumen-

táción jól látszik a felszabadult alkotás öröme. A tízórai szünetben a művészetoktatásban résztvevő diákok jutalom fagyizáson vehettek részt. Az elkészült képeket rög-

tönzött kiállításon mutatták be a csoportok. A nyári Varázsszőnyeg című művészeti alkotótáborban használtuk még fel az elkészült alkotásokat. 

(Kissné Kostelec Éva, Kovács Tamásné és Turóczi Zoltánné az alkotónapon végzett munkájáért nem kapott térítést.) 
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2. Amennyiben a programot partnerszervezetekkel együtt hajtotta végre, mutassa be a partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben miért és 

hogyan vett(ek) részt! Kérjük, a szakmai beszámolóhoz csatolják azokat a dokumentumokat is, amelyek az együttműködést alátámasztják (Pl.: együtt-

működési megállapodás stb.)! (minimum fél oldal) 

 

 Partner 1 Partner 2 

A szervezet hivatalos neve: - - 

Kapcsolattartó személy: - - 

E-mail cím: - - 

A partner bevonásnak indoka: - - 

A program végrehajtásban betöltött szerepe: - - 

A program összes költségéből való részesedése: - - 
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3. Mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérést (amennyiben a tervezett 

program megváltozott), és indokolja a módosítás okát! (minimum fél oldal) 

A beadott pályázat és a megvalósított program között eltérés nincs. 

 

4. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés 

van, indokolja ennek okát! (minimum fél oldal) 

  Az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés  nem szá-

mottevő.  Örömünkre néhány fővel többen vettek részt a programon.  

 

5. Összesítse a programhoz kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol, mikor jelent 

meg, ezek hol érhetőek el stb.)! Csatolja a cikkeket, ha linket nem tud megadni! (minimum fél ol-

dal) 

 A tanévzáróval egybekötött kiállítás megnyitóról fotó dokumentációt készítettünk és a mű-
vészeti Iskolánk honlapján megjelentettük. 

 

Kiállítás: http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=galeria&kod=297  

Alkotónap: http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=galeria&kod=307  

 

 A programokról a honlapunkon tájékoztatást adunk. 
http://muveszeti.aporisk.hu/ 
Alkotónap: http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=archivum&kezd=0 

Tanévzáró kiállítás: 

http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=archivum&kod=175&kezd=0 

Tanévnyitó: http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=aktualitasok&kod=165&kezd=0 

 Az iskola folyosóján található információs falon szeptemberben képkiállítást rendeztünk a 
program dokumentációjából. 

 

Hagyomány művészetoktatásunkban, hogy a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységeken fotó-

zunk. A képi dokumentációból a projekt felelőse prezentációt készített, amelyet tanévnyitón, nyílt 

napokon, mutatta be a szülőknek, diákoknak és érdeklődőknek. A prezentáció betekintést ad a mű-

vészetoktatásunkban folyó igényes, következetes munkáról, diákjaink elmélyült alkotó tevékenysé-

géről. 

A 2013/2014-as tanév tanévnyitóján vetítettük a projektről készült képeket. 

    2) Teljesített szakmai indikátorok: 

Lásd az 1.sz mellékletet Teljesített indikátor adatait 
 

3) A támogatási cél megvalósulását alátámasztó dokumentáció:  

A szakmai beszámolóhoz kötelezően csatolandó a támogatási cél megvalósulását alátámasztó (képes – 

szöveges) dokumentáció és egyéb, ezt alátámasztó irat. 

Tábor, táborjellegű program esetében: 

- program részletes tematikája, 

- a program hivatalos képviselője által igazolt részvételi lista. 

 

http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=galeria&kod=297
http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=galeria&kod=307
http://muveszeti.aporisk.hu/
http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=archivum&kezd=0
http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=archivum&kod=175&kezd=0
http://muveszeti.aporisk.hu/index.php?modul=aktualitasok&kod=165&kezd=0
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Versenyek/rendezvények (Pl.: tehetségnap, konferencia) esetében: 

- versenyek/rendezvények részletes programja/tematikája,  

- versenyek/rendezvények hivatalos képviselő által igazolt részvételi listája,  

- versenyeredmények hivatalos képviselő által igazolt listája. 

Képzések esetében: 

- képzés részletes tematikája (A képzés tematikai egységei, óraszám, előadó stb.), 

- a program hivatalos képviselője által igazolt részvételi lista. 

Továbbá minden olyan dokumentum, amely a szakmai programot alátámasztja: 

- munkanaplók, haladási naplók, 

- a támogatásból készült kiadványok (ha van ilyen), 

- meghívók, plakátok, fotók, videók, 

- sajtómegjelenések (nyomtatott és elektronikus). 

 

 

Kelt: Győr, év december hó 17. nap 

 

 

 

 
 

…………………………………………… 

Pályázó hivatalos képviselő 

aláírása és bélyegzője 

 

Koppány László 
Hivatalos képviselő neve 

nyomtatott betűvel 
 


