
 

VÁROS - KÉP – MÁS 

Képzőművészeti projekt az Apor Művészeti Iskolában 

 

 

Az Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpontban 2002-ben az Alapfokú Művészeti Iskolát 

azzal a céllal indítottuk, hogy képző- és iparművészet, és általában a művészetek területén 

jártas, ezek értékeit befogadó, alkotószellemű gyermekeket neveljünk.  

 A kiválóra minősített alapfokú művészeti iskolánkban 15 év óta azon fáradozunk, hogy 

diákjaink meglássák és megcsodálják szépet, és képesek legyenek ezek megalkotására. 

Elsődleges célunk, hogy növendékeink gazdag érzelemvilágú, a szépre nyitott személyiségekké 

váljanak. 

Mindezek mellett fontos, hogy lehetőséget biztosítsuk a képzőművészeti tehetségígéretek és 

tehetségek felkutatására és a tehetségfejlesztésre.  

A vizuális tehetséggondozásunk során új pedagógiai módszereket alkalmazunk annak 

érdekében, hogy tehetséges diákjainkat, minél hatékonyabban tudjuk fejleszteni. 

Az új módszerek, eszközök kidolgozásához és ezek anyagi hátterének biztosításához évek óta 

pályázatokat nyújtunk be a Nemzeti Tehetségprogram felhívásaira.   



Az Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Kollégium 

alapfokú művészeti iskolája szinte minden tanévben megvalósított egy-egy - a Nemzeti  

Tehetség Program által támogatott - tehetséggondozó projektet. Jelen tanévben az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

meghirdetett, "Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási 

intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása" című, NTP-MOI-16 kódjelű 

pályázati kiírásra benyújtott, Város-Kép-Más című támogatott projektet valósítottuk meg, 

mely a Támogató döntése alapján 1.258.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. 

 

A város-kép-más 60 órás tehetséggondozó programunk célja ként városunk Győr múltjának, 

jelenének és műemlékeinek feldolgozását tűztük ki változatos képző-és iparművészeti 

technikák és műfajok alkalmazásával. 

 

A pályázati program lényege: 

A programunk célja városunk Győr múltjának, jelenének és jövőjének, műemlékeinek 

feldolgozása változatos képző-és iparművészeti technikák és műfajok alkalmazásával: 

-városunk felfedezése rajban, fotóval és mozgóképpel, 

-a város múltja, jelene és megálmodott jövője vizuális eszközökkel megjelenítve, 

-városkép makettek, terepasztal, és interaktív játékok tervezése, készítése és bemutatása a 

Mobilisben, 

-kirándulások a város rejtett értékeihez, ritkán látogatható tereibe. 

 

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenység: 

A nyertes pályázati eredményt megismerve elkezdődött a programba való beválogatás. 

Tehetség Toborzót hirdettünk. Az első foglalkozáson a jelentkezők tehetségazonosításon 

estek át, rajzi tesztet készítettek. Szeptemberben fényképező túrán a Püspökvár kilátón, 



belvárosi híres házak, terek, utcaképek fotózásával indult az alkotói tevékenység, melyet 

képredukció, monotípia és papírmetszet készítése követett a fotós túra képeiből. Hűvös 

októberi alkotónapon, Panoráma teraszon készítettek vázlatokat a diákok. A grafikai blokkot 

figurális és nonfiguratív egyedi grafikák, papírmetszetekről nyomatok zárták. Október utolsó 

két hetében A vaskakas megszólal c. feladat feldolgozására került sor páros munkával. Az 

intarzia készítés technikájába kaptak betekintést november első hetében. Animációs 

filmkészítést, a QR kód megismerése és kirigami képeslap készítés követte. Januárban 

folytatódott a projekt kockakirakóval. Interaktív képeslap feladathoz kapcsolódott a 

filmkészítés. Februárral indult a Város-kép-könyv, művészkönyv szintetizáló feladat. 

Káptalandombot bemutató makett elkészítése csoportmunkával február végétől májusig 

tartott: Térkép felrajzolása, utcák, terek, domborzat, folyómeder kialakítása. Feladatok 

felosztása. Épületmakettek homlokzatának méretarányos rajza. Mintázás agyagból. Az 

épületek részleteinek kialakítása, csiszolás, faragás, égetés. A makett épületek festése. 

Terepasztal berendezése: természeti környezet, fák, bokrok. A kiállítási anyag 

összerendezése. Projektzáró kiállítás a Mobilisben. Múzeumlátogatás: Ludwig Múzeum, 

KvízKaland 

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása:  

 

A Város-kép-más programunk a 9. elnyert projektünk, melyben a képzőművészeti tehetségek 

gazdagítását és dúsítását tűztük ki célul. A megvalósításhoz olyan komplex feladatsort 

dolgoztunk ki, amely a célcsoport kreatív és kritikus gondolkodásának, problémamegoldó 

képességének fejlesztését segítette. Az egész tanévet átívelő, feladatsor Győr múltjának, 

jelenének és műemlékeinek feldolgozását foglalta magába változatos képző-és iparművészeti 

technikák és műfajok alkalmazásával. A program feladatait lehetőséget adtak az egyéni 

kreativitás kibontakozására. A eredeti megoldások születtek a fotóik grafikai átírása 

alkalmával. A grafikai nyomatok készítése variációs sorozatok alkotása a modern művészi 

formanyelv megismeréséhez vitte közelebb az alkotókat. A klasszikus megfigyelés és ábrázolás 

témakörét a plein air-ben történő vázlat készítés tette izgalmassá a városunk egyik legszebb 

kilátást adó Panoráma teraszán.  A projekt tagjai, a Z generáció számára is kihívást jelentett az 



animációs film készítés, nem a technikai megoldás tekintetében, hanem az eredeti 

témakidolgozás szempontjából. Az elkészült filmek bizonyítják, hogy a rugalmas, hajlékony 

gondolkodásuk fejlesztése jó úton halad. A győri nevezetességeket megjelenítő kirigami 

képeslapok készítése a térlátás gazdagításához, a kockakirakó a múzeumi anyagok 

megismeréséhez, az interaktív agyag képeslap a QR kód jelentésének és 

felhasználhatóságának felismeréséhez járult hozzá. A programban fontosnak tartottuk a 

csapatban való együttműködés együtt alkotás képességének kialakítását is. A győri legendákat 

feldolgozó óriás képregények jó hangulatú páros munkában születtek. A legnagyobb közös 

munka, a Káptalandombot bemutató makett elkészítése volt, mely egy téma többoldalú 

körbejárására inspirált. A projekt során számtalan új képzőművészeti technikát próbálhattak 

ki a résztvevő 12-18 éves fiatalok, közösségi élményekkel, a sikeres alkotások örömével, az 

értékteremtés elégedettségével gazdagodtak, erősödött elkötelezettségük, szeretetük 

szülővárosuk iránt. Megalkották saját Város-Kép-Másukat, mely árnyaltabb, gazdagabb, 

értékesebb bármely készen kapott Győr képnél. 

A program eredményeként létrejött tárgyiasult alkotások: 

Vizuális feladatok sorát oldották meg a program résztvevői. Fotós séta során fényképezték a 

város arcait. Saját fotóik felhasználásával papírmetszeteket, grafikai nyomatokat készítettek. 

Rajzolták és filmezték Győr műemlékeit, és eredeti animációs filmeket készítettek a témában. 

Óriási képeken dolgozták fel a győri legendákat és kirakós játékok születtek a város 

múzeumainak kincseiből. Különleges, kirigami képeslapokat és kerámia képeket készítettek 

a legszebb városképekből. Gyönyörűek lettek a saját fényképek és rajzok befogadására készült 

egyedi kézműves könyvek is. Intarzia képet készítettek Győr legjellemzőbb műemlékeinek 

felhasználásával intarziaművész műhelyében tett látogatás alkalmával. A legnagyobb munka 

a győri belváros legrégibb részét, a Káptalandombot bemutató makett elkészítése volt. A 

valósághű domborzati viszonyokat követő terepasztalt méretarányos festett kerámia házakkal 

építették be a diákok. A természeti környezet kialakításához modell kreatív fenyőfát, lombos 

fát és bokrot használtak. A makettet három agyag relieffel egészítettük ki, bemutatva a győri 

Városházát, Karmelita és Szent Ignác templomot.  



A pályázathoz kapcsolódó alkotónap, kiállítás látogatás: 

A programunk része volt egy 1 napos múzeumlátogatás Budapesten a Ludwig Múzeumba és a 

KvízKaland című élménypedagógiai foglalkozás. Nagyon örömteli volt, hogy a Ludwig Múzeum 

múzeumpedagógusával Hemrik Lászlóval nagyon jól, konstruktívan tudtunk együttműködni a 

program összeállításánál. A Város-kép-más feladatait áttekintve a Múzeum azon műveit 

vettük számba, mely a programunkhoz kapcsolódik. A VÁROS a 20. sz. modern művészetében 

című foglalkozáson helyet kapott a műértelmezés, a játék, az alkotás és a kritikai szemléletet, 

fejlesztő párbeszéd. Ludwig Múzeum kiállítóterei, a kortárs művészeti alkotások nagy hatással 

voltak a diákokra. Aktívan vettek részt az életkori sajátosságokat figyelembevevő 

foglalkozáson, nagyon jól sikerült a Múzeum előtti téren rögtönzött performance. A Múzeum 

éttermében elfogyasztott ebédet követően Rozgonyi Sarolta KvízKaland című 

élménypedagógiai foglalkozásra siettünk. A Várfoglaló múzeumpedagógiai program során 

megismerkedtünk a várfal részeivel, szituációs játékon keresztül felidéztük a török kort. A 

Palotához érkezve a Háború és Béke allegóriájától indulva faggattuk a szobrokat és 

domborműveket.   

 

A projekt irányítója az Apor Művészeti Iskola vezetője, Kissné Kostelec Éva volt. 

A szakmai megvalósítók a művészetoktatás tanárai Katyi Veronika, Kissné Kostelec Éva, Kovács 

Tamásné, Pintérné Gergics Ágnes és Turóczi Zoltánné voltak. Külső szakértőként Kránitzné 

Rikker Ildikó intarziaművész vett részt.  
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KÉPES BESZÁMOLÓ

„Időnként a szürkének látszó kavicsból is 
előtűnik a drágakő csillogása".

Czeizel Endre



Varga BarnabásTarr Mihály



Rippert Ágnes



Szabó Sára

Németh Tünde Krisztina



Bodó Zsolt

Varga Balázs ÁdámVarga Balázs Ádám



Horváth Barbara Anasztázia



Kránitz Péter



Ernyey Zsófia



Nagy Vivien



Szabó Luca



Végh Vanessza



Katyi Veronika



Kissné Kostelec Éva



Turóczi Zoltánné



Kovács Tamásné



Pintérné Gergics Ágnes



Kránitzné Rikker Ildikó



Fotós séta
Püspökvár 

kilátó, 
belvárosi híres 

házak, terek, 
utcaképek 

fotózása
Pintérné 

Gergics Ágnes







Grafikai eljárások
Képredukció, monotípia és papírmetszet készítése a 
fotós túra képeiből
Pintérné Gergics Ágnes





Rajzolás PLEIN AIR-ben a Panoráma teraszon
Grafikai vázlatok készítése látvány alapján.
Kissné Kostelec Éva









Látogatást  Tétre, Kránitzné Rikker Ildikó intarzia 
műhelyébe.
Intarziakészítés technikájának megismerése. Intarziakép készítése.
Kránitzné Rikker Ildikó, Kovács Tamásné







Kirigami képeslap
Katyi Veronika





Animációs film készítése
Kissné Kostelec Éva







Interaktív agyag képeslap
Kissné Kostelec Éva





Város-Kép-könyv
Pintérné Gergics Ágnes







A vaskakas megszólal
Győri legendák, igaz történetek feldolgozása képregényként.
Turóczi Zoltánné





Múzeumok- Kocka kirakó
Turóczi Zoltánné







Győr –terepasztal „Káptalandomb”
Katyi Veronika, Kissné Kostelec Éva,Kovács Tamásné,  Pintérné Gergics
Ágnes,Turóczi Zoltánné 















Projektzáró kiállítás a Mobilisben



Dr. Dőry Tibor köszönti a kiállításmegnyitó résztvevőit
ügyvezető

Mobilis



Kissné Kostelec Éva a projekt szakmai vezetője, 
intézményegység-vezető a VÁROS-KÉP-MÁS tehetségfejlesztő 
programot ismerteti  



Rózsavölgyi László a kiállítást megnyitja
Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke



Közreműködött Tarr Krisztina gitáron  és Tarr 
Panna fuvolán



Kiss Zoltán Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont igazgatója, 
emléklapokat és rajzeszközökből álló ajándékcsomagot ad át a  
projektben résztvevő diákoknak.









Múzeumlátogatás: Ludwig Múzeum





Ebéd a 
Múzeum 

éttermében



KvízKaland Rozgonyi Saroltával





MUNKATERV BESZÁMOLÓHOZ

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

2016

Kategória kódja:

Pályázó neve:

Pályázó címe:

Program címe:

Foglalkozás megnevezése
Foglalkozás 

időpontja (dátum)

Foglalkozás 

helyszíne
Óra Foglalkozás témája

Foglalkozás 

típusa
Foglalkozás módszertana Anyagok, eszközök

Foglalkozást 

megvalósító 

szakember

Tehetségazonosítás 2016.09.14 Apor iskola,rajzterem 2
Tehetségazonosító teszt 

kitöltése.
Felmérés

Rajzi tesztek megoldása: CDT 

alkalmazása 

Kinyomtatott tesztek, 

grafikai eszközök.
Kitöltött tesztek.  Kissné Kostelec Éva

 Városnéző - fényképező túra 2016.09.21 Győr belvárosa 3

Püspökvár kilátó, belvárosi 

híres házak, terek, utcaképek 

fotózása. A projekt témájának 

60 órás tehetségfejlesztő 

program iskmertetése.

Egyéni alkotómunka

Megfigyelés, elemzés, 

megbeszélés. Technika: fotó  

Anyagok, eszközök: 

Fényképezőgépek, 

mobiltelefonok.

Fotózásra alkalmas 

eszközök

Fotók Győr nevezetes 

épületeiről, tereiről, 

utcáiról.  

Grafikai eljárások 2016.09.28 Apor iskola,rajzterem 2

Képredukció, monotípia és 

papírmetszet készítése a fotós 

túra képeiből

Egyéni alkotómunka

Elemzés, redukció. 

Technika:monotíia, 

papírmetszet. 

 A/4-es fekete fehér 

fotók, műszaki rajzlap, 

grafikai eszközök, sniccer, 

festőhenger, olajfesték, 

higító.

Monotípiák, 

papírmetszetek. 

Rajzolás plein airben 2016.10.05

Győr belvárosa, 

Panoráma 

terasz,Püspökvár

4
Grafikai vázlatok készítése 

szabadban.
Egyéni alkotómunka

Megfigyelés, elemzés, 

megbeszélés. Technika: ceruza 

és toll rajz  

 Rajztoll, grafit ceruzák, 

rajztömb.

Utcarészleteket és 

épületeket ábrázoló 

vonalas és tónusos 

grafikák.

Kissné Kostelec Éva

Pintérné Gergics Ágnes

Elvárt eredmények

Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium

VÁROS-KÉP-MÁS

9024 Győr, Pátzay Pál utca 46.

NTP-MOI-16
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MUNKATERV BESZÁMOLÓHOZ

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

2016

Képfeldolgozás 2016.10.12 Apor iskola,rajzterem 2

Színes fotók benzínes 

átdörzsöléssel nyomattása, 

transzformálása, majd grafikai 

képkiegészítés készítése.

Egyéni alkotómunka

Elemzés,absztahálás. 

Technika:egyedi és sokszorosító 

grafikai eljáráspapírnyomat, 

papírmeszet.  

Képmásoló, vatta, rajztoll, 

tus, színes ceruza, 

olajfesték, festőhenger.

Figurális és nonfiguratív 

egyedi grafikák, 

papírmetszetekről 

nyomatok.  

Pintérné Gergics Ágnes

2016.10.19 Apor iskola,rajzterem 2

Győri legendák, igaz 

történetek feldolgozása 

képregényként.  A történetek 

megismerése.Rajzi tervezés.

Csoportmunka
Nagyméretű képeskönyv 

lapok.  

2016.10.26 Apor iskola,rajzterem 2

Győri legendák, igaz 

történetek feldolgozása 

képregényként. A rajzi tervek 

kivitelezése, részletek 

kialakítása, fóliázás, fűzés, 

összeállítás

Csoportmunka
Összefűzött nagyméretű 

képeskönyvA/0  

Intarzia 2016.11.09

9100 Tét, 

Szent István u. 4. 3 Intarziakészítés technikája Önálló alkotómunka
Szemléltetés, magyarázat. 

Technika:Faberakás 

 Rajzlap, ceruza, sniccer, 

indigó, furnérlemezek, 

faragasztó, enyves 

ragasztószalag, csiptetős 

képkeret. 

Intarziaképek.  

A foglalkozást Kránitzné 

Rikker Ildikó 

intarziaművész valósítja 

meg.   Kovács Tamásné a 

tanulók kísérésében vállal 

feladatot.

2016.11.16 Apor iskola,rajzterem 2 Animációsfilmkészítés alapjai Páros munka

Előadás tanári ppt, bemutatás. 

Technika: Movir Maker,Stop 

animator,

Sport Győrben,filmetűd . 

2017.11.23

Apor iskol arajzterem 

Győr: Kármelita templom, 

Püspökvár,

3
Filmforgatás .Formanyelvi 

kalandozsok a film világában
Páros munka Rövidfilm forgatása Vágatlan filmanyag. 

QR-kód 2016.11.30 Apor iskola, rajzterem 2

QR-kód jelentősége, 

készítésének megismerése és 

alkalmazása.

Egyéni alkotómunka
Bemutatás, magyarázat. 

Tecnika: számítógépes grafika. 

 Számítógép, rajzlap, 

ceruza. Grafikai eszközök, 

sniccer, színes kartonok, 

számítógép, nyomtató

 QR-kódok.  

Turóczi Zoltánné

Kissné Kostelec Éva

Katyi Veronika

A vaskakas megszólal

Szemléltetés (projektor, 

számítógép), megbeszélés, 

szerepjáték. Technika: vegyes.  

 Rajzlapok és 

kartonlapok, festői és 

grafikai eszközök, fólia, 

fűzéshez könyvkötő 

cérna.

Webkamera, számítógép, 

projektor, pendrive, 

videókamera

Film
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MUNKATERV BESZÁMOLÓHOZ

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

2016

2016.12.07 Apor iskola,rajzterem 2

Győr városához kapcsolódóan 

egy interaktív képeslapok   

tervezése és kivitelezése.  

Kirigami technika 

megismerése. Tervezés, 

rajzolás. QR-kód alkalmazása.

Egyéni alkotómunka
Megbeszélés, bemutatás. 

Technika: kirigami.   

Nyomtatott grafikával 

kiegészített kirigami 

képeslap tervek. 

2016.12.14 Apor iskola,rajzterem 2

Győr városához kapcsolódóan 

egy interaktív képeslap tervek 

kivitelezése. QR-kód 

alkalmazása.

Egyéni alkotómunka

Megbeszélés, bemutatás. 

Technika: kirigami. Anyagok, 

eszközök:

Nyomtatott grafikával 

kiegészített kirigami 

képeslapok. 

Múzeumok-Kocka kirakó 2017.01.04 Apor iskola,rajzterem 2

 Győri múzeumok jellegzetes 

műalkotásainak képeinek 

(120x120cm ) 

felhasználásával, melyek 9 

részre osztva 9 kocka 1-1 

oldalára ragasztva készülnek 

kirakó alkotása.

Páros munka
Szemléltetés, megbeszélés. 

Technika: konstruálás 

Fakockák40x40mm, 

könyvkötő ragasztó, 

fotók, ragasztólakk

Múzeumok-Kocka kirakó.  Turóczi Zoltánné

Interaktív agyag képeslap 2017.01.11 Apor iskola,rajzterem 2

Interaktív agyag képeslap 

készítése régi győri képeslapok 

felhasználásával QR-kód 

helyének  beszerkesztésével, a 

következő feladatsorban  

készítendő  film hez.

Egyéni alkotómunka

Önálló kutatómunka az 

interneten: Győr régi 

képeslapokon. Technika. 

Engobos agyaglapra kép 

karcolása

Agyag, mintázó eszközök, 

engób, fotók régi 

képeslapokról

A/5-ös méretű interaktív 

agyag képpeslappuzzle.

2017.01.18 Apor iskola,rajzterem 2

 Power Point bemutató 

szerkesztése az interaktív 

képeslap témájának 

megfelelően . A filmforgatás 

alapjainak megismerése

Páros munka
Bemutatás, magyarázat. 

Tecnika: filmszerkesztés. 

 Power Point bemutató  

a tanulók által választott 

nevezetes épületekről, 

helyszínekről.  

2017.01.25 Apor iskola,rajzterem 2

Movie Maker program 

megismerése, 

alkalmazása.Utómunkák 

(vágás, zenei anyag 

beszerkesztése) QR-kód 

generálása

Páros munka
Bemutatás, magyarázat. 

Tecnika: filmszerkesztés.  

Rövidfilm   a tanulók 

által választott 

nevezetes épületekről, 

helyszínekről. 

Katyi Veronika

Kissné Kostelec Éva

Grafikai eszközök, 

sniccer, színes kartonok, 

számítógép, nyomtató

 Számítógép, rajzlap, 

ceruza.

Kirigami

Film
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2017.02.01
Apor iskola, 

számítástechnika terem
2

A város régi arcának 

megismerése archív fotók 

segítségével. Oldalak 

szerkesztése digitálisan egy 

közös könyvbe, mely felöleli a 

város múltját és jelenét. 

Minden tanuló egy témát 

dolgoz fel (pl. Városháza, 

jelentősebb terek és utcák, 

Püspökvár, jelentősebb 

templomok …).  Az oldalak A/5-

Csoportmunka

Önálló kutatómunka az 

interneten: Technika: 

számítógépes szerkesztés,

Anyagok eszközök: 

kartonok, színes papírok, 

grafikai és festői 

eszközök. Számítógép

Város-Kép-könyv: 

szerkesztett oldalak. 
Pintérné Gergics Ágnes

2017.02.08 Apor iskola, rajzterem 2

Az előző alkalommal készített 

oldalak oldalpárokba 

rendezése, fénymásolással 

sokszorosítása. A jövő 

városképe számára üres 

oldalakat is elhelyezünk a 

lapok között, ezekre még 

rajzolni, ragasztani lehet 

később is. Az összerendezett, 

lepréselt lapok összefűzése. 

Könyvkötő kartonból, 

dekorpapírokból, városfotókból 

könyvborító tervezése, 

kivitelezése.

Egyéni alkotómunka, 

csoportmunka

Bemutatás, megfigyelés, 

megbeszélés. Technika: 

könyvkötészet. 

Művészkönyv 2017.02.15 Apor iskola,rajzterem 2
A város kép könyv befejezése. 

Művészkönyv tervezése
Egyéni alkotómunka

Szemléltetés, megbeszélés. 

Technika: festés, ragasztás. 

2017.02.22 Apor iskola,rajzterem 2

Belváros térképének 

felrajzolása, utcák,terek, 

domborzat, folyómeder  

kialakítása. Feladatok 

felosztása.

Csoportmunka

Tanári kutatómunka,ppt 

bemutató, térképolvasás, 

méretarányok meghatározása. 

Technika:makettezés. Anyagok, 

eszközök:

 Rétegelt lemez 

200X150cm, purhab, 

sniccer, terepépítő 

massza, szerkesztő és 

grafikai eszközök, fotók 

alaprajzokról térképekről.

Terepasztal: utcák, terek 

domborzat színezése, 

beborítása.  

Katyi Veronika, Turóczi 

Zoltánné,Pintérné Gergics 

Ágnes, Kissné Kostelec 

Éva

2017.03.01 Apor iskola,rajzterem 2

Épületmakett ek 

homlokzatának méretarányos 

rajza, Mintázás agyagból.

Csoportmunka

Megbeszélés, bemutatás. 

Technika:konstruálás,festés. 

Anyagok, eszközök:

 Festő eszközök, akril 

festék, ragasztó, drót, 

homok, gipsz, 

tapétaragasztó.

Terepasztal: utcák, terek 

domborzat színezése, 

beborítása.  

Katyi Veronika, Kovács 

TamásnéTuróczi 

Zoltánné,Pintérné Gergics 

Ágnes, Kissné Kostelec 

Éva

Pintérné Gergics Ágnes

 Sörkarton, könyvkötő 

ragasztó, festő eszközök, 

akvarell

Város-Kép-könyv egyedi 

kézműves könyv.  

Győr -terepasztal

Város-Kép-Könyv
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2017.03.08 Apor iskola,rajzterem 2

Kiválasztott győri épületek 

méretarányos modellezése 

agyagból.

Egyéni alkotómunka

Szemléltetés, magyarázat. 

Technika: mintázás Anyagok és 

eszközök:

 Agyag, mintázóeszközök, 

fotók , alaprajzok 

épületekről.

Nyers agyag 

épületmakettek.  

Katyi Veronika, Kovács 

Tamásné, Turóczi 

Zoltánné, Pintérné 

Gergics Ágnes, Kissné 

Kostelec Éva

2017.03.22 Apor iskola,rajzterem 2

Az épületek részleteinek 

kialakítása, csiszolás, faragás, 

égetés.

Egyéni alkotómunka
Megbeszélés, szemléltetés. 

Technika: faragás, 

Csiszolóvászon, faragó 

szerszámok.

Szárított, részletgazdag 

épületmakettek.  

Katyi Veronika, Kovács 

TamásnéTuróczi 

Zoltánné,Pintérné Gergics 

Ágnes, Kissné Kostelec 

Éva

2017.03.29 Apor iskola,rajzterem 2 A makett épületek festése. Egyéni alkotómunka
Terrakotta makettek festése 

kerámia dekor festékkel.

Akril festék,festő 

eszközök

Színes égetett kerámia 

épületmakettek.  

Katyi Veronika, Kovács 

TamásnéTuróczi 

Zoltánné, Kissné Kostelec 

Éva

2017.04.05 Apor iskola,rajzterem 2
A terepasztal berendezése: 

tereptárgyak
Csoportmunka

Megbeszélés.  Technika, 

makettezés, konstruálás.  

Könyvkötő ragasztó, 

ecset.

Tereptárgyakkal 

berendezett Győr-

terepasztal. 

Katyi Veronika, Kovács 

TamásnéTuróczi 

Zoltánné, Kissné Kostelec 

Éva

2017.04.19 Apor iskola,rajzterem 2
Terepasztal berendezése: 

épületek
Csoportmunka

Megbeszélés.  Technika, 

makettezés, konstruálás.  

Könyvkötő ragasztó, 

ecset.
Győr-terepasztal.   

Katyi Veronika, Kovács 

TamásnéTuróczi 

Zoltánné,Pintérné Gergics 

Ágnes, Kissné Kostelec 

Éva

Győr -terepasztal 2017.04.26 Apor iskola,rajzterem 2

Terepasztal berendezése: 

természeti környezet, fák, 

bokrok

Csoportmunka
Megbeszélés.  Technika, 

makettezés, konstruálás.  

 Könyvkötő ragasztó, 

ecset.
Győr-terepasztal.   

Katyi Veronika, Kovács 

TamásnéTuróczi 

Zoltánné,Pintérné Gergics 

Ágnes, Kissné Kostelec 

Éva

Épületmakettek

Győr -terepasztal
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Kiállítás összeállítása 2017.05.03 Apor iskola,rajzterem 2

A tehetségfejlesztő program 

feladatainak értékelése. A 

kiállítási anyag 

összerendezése.

Csoportmunka
Megbeszélés.  Technika, 

makettezés, konstruálás.  

Kartonok, DVD, 

számítógép, ragasztó, 

Kiállítási tablók.  

Jelenléti ív, fotók.

 Katyi Veronika, Kissné 

Kostelec Éva,Kovács 

Tamásné,  Pintérné 

Gergics Ágnes,Turóczi 

Zoltánné

Projektzáró kiállítás 2017.05.17 Mobilis Győr 2

A projekt eredményeinek 

bemutatása, szülőknek, 

pedagóguoknak, diákoknak. A 

résztvevő diákoknak 

emléklapok átadása. Kállítást 

megnyitja: Rózsavölgyi László 

önkormányzati képviselő, az 

Oktatási, Kulturális, Sport és 

Turisztikai Bizottság elnöke.

Csoportmunka Bemutatés, előadás.
Fényképezőgép, 

számítógép, projektor

Kiállítás.  Jelenléti ív, 

fotók. 

Sajtómegjelenések: 

Győr+ TV Hírek, 

Kisalföld, Hitvallás

 Katyi Veronika, Kissné 

Kostelec Éva,Kovács 

Tamásné,  Pintérné 

Gergics Ágnes,Turóczi 

Zoltánné
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