
Művészeti munkaközösségi beszámoló a 2017/2018 tanévről 

 

A munkaközösség tagjai: 

Begala Andrea - klasszikus zongora előadóművész, zongora tanár 

Juhász Péter - ének, szolfézs, gordon és blockflöte szakos tanár  

Kőrössyné Bartal Ilona - ének, szolfézs és fuvola szakos tanár, közoktatási vezető  

Madaras Attila - klarinéttanár, kamaraművész, a művészeti munkaközösség vezetője 

Mészáros Imre – kürttanár 

Tekula Ádám – egyetemi hallgató, ütőtanár jelölt    

Strelecz Csilla - tanító, rajz szakos tanár 

Tombácz Anikó Mária - táncpedagógus, modern társastánc tanár 

Tanártovábbképzések: 

 Pedagógusok felkészítése a minősítésre (10 óra) című képzésen vett részt      

Begala Andrea. 

 A Miskolci POK által szervezett pedagógiai napok képzéseinek és bemutató    

foglalkozásainak látogatása.  

 Tehetségmentorálás (30 órás) című képzésen vett részt Madaras Attila 

Budapesten május 10-12. 

 

Belső ellenőrzések: 

 Az igazgatóhelyettes a növendékhangversenyeket a félévi tanszaki 

meghallgatásokat a zeneművészeti ágon látogatta. Kettő év végi vizsgán vett 

részt. A táncművészeti ág félévi, év végi és a csoportok közönség előtti 

fellépését látogatta.  

 Begala Andrea önértékelését végeztük az elmúlt hónapban.  

 

Külső ellenőrzések: 

 Juhász Péter minősítő eljárása február 16-án volt.  



 Begala Andrea gyakornok, minősítő vizsgája május 3-án zajlott. Mindkét 

pedagógus eredményesen vizsgázott.  

 

Iskolai programok: 

        

Augusztus-Szeptember 

- Augusztus 20-i városi műsorban művészeti iskolás tanulók fellépése (Udvari Dóra) 

- Tanévnyitó munkaközösségi foglalkozás – a tanév programjának megtervezése 

- Évnyitó műsorra a növendékek felkészítése (Udvari Dóra – M.A.,Hranek Teofil – J.P.) 

- Pótbeiratkozás szolfézsra, hangszeres tanszakokra, képzőművészeti és társastánc 

tanszakra 

- Tanmenetek elkészítése 

- Első féléves térítési díjak összegyűjtése 

Október 

- Idősek napján zenei műsorral szerepeltünk: ének – Balog Andrea, Géczi Dóra, Udvari 

Dóra, zenéltek: Jakkel Brigitta, Petrik Panna, Szabó Csenge, Farkas Orsolya, Barabás 

Boglárka ( K.B.I, B.A., M.A., M.I) 

- október 6. A zene világnapja alkalmából népdaléneklési versenyt rendeztünk (J.P.) 

November 

- november 15.  I. növendékhangverseny (B.A.) 

December 

- Hangszerbemutató és mikulás koncert a 2-es számú óvodában és a Fekete István 

óvodában 

- Karácsonyi hangverseny iskolánk tanulói szereplésével (M.A.)  

- Karácsonyi vacsorán való szereplés (B.A., J.P., M.A. ) 

- Adventi gyertyagyújtás a közösségi házban, melyen tanárok és diákok szerepeltek ( 

Udvari dóra, Kórus, B.A., J.P. M.A.) 

Január 

- Felkészülés a zenei féléves tanszaki koncertre, melyet január harmadik hetén 

tartottunk (összes szaktanár) 

- II. növendékhangverseny január 31. (J.P.) 

Február 

- munkaközösségi megbeszélés február 8. 

- Farsangon az ek/2 és az A/2-3. csoport fellépése 

- térítési díjak begyűjtése 

Március 



- Nőnapi műsorra felkészítés és nőnapi műsor ( Nagy Zalán klarinét, Madaras Attila 

furulya, Szabó Csanád marimba T.Á.) 

- március 9. Muzsikáló vidék – Emőd ( Jakkel Brigitta különdíj, Rózsavölgyi Mirella 

zongora B.A.) 

- Iskolába hívogató: tánc, szolfézs és hangszeres bemutatók (szaktanárok) 

- március 23. Hernádnémeti táncoló billentyűk találkozója (Jakkel Brigitta – 2.hely, Petrik 

Panna 3.hely, Rózsavölgyi Mirella dicséret B.A.) 

Április 

Alapítványi bálon tánc csoport fellépése.  

- április 26. XXVII. Zempléni hangszeres találkozó Sátoraljaújhely – furulya (Barabás 

Boglárka 2.hely, Balog Klarissza különdíj, Rontó Jázmin M.I, Balog Brájen, Tanczik 

Máté, Vadász Letícia különdíj, Balog Márk 3.hely J.P, Ősze Gergő különdíj, Udvari 

Dóra 1.hely M.A.) 

- április 27. C sengettyű találkozó Parasznya, ötödik osztályosok szereplésével (K.B.I.) 

- Közösségi ház által szervezett daléneklés verseny zsűrizése (J.P, M.A.) 

Május 

- május 4. Szolfézs vizsgák, Fuvola vizsgák K.B.I. 

- május 16. Alapvizsga (Juhász Csenge – fuvola) záróvizsga (Nagy Valentina – fuvola, 

Palocsai Eszter – furulya M.A.) 

- május 30. III. növendékhangverseny M.A. M.I) 

Június 

- június 8. pedagógus napi műsor (Udvari Dóra furulya M.A., Balog Márk – 

furulya,zongora J.P.) 

- Év végi vizsgák június 4-8. az összes tanszakon, alapvizsga Farkas Orsolya, Szabó 

Csenge M.A 

- szerenád – ének betanítása Juhász Péter által 

- ballagáson Begala Andrea zongorán kísért 

- Művészeti napközis tábor 

Hangszereket igényeltünk kiemelten várjuk az altszaxofont és a csemballót. 

 

Képző- és iparművészeti ág: 
 
Előképző/1. osztály és alapfok/1. osztály. 
Október  
  Premier Alapfokú Művészeti Iskola Regionális Képzőművészeti Pályázata  
  " Én a macska" címmel 
   Különdíjat nyert: Putnoki Renáta, Rontó Kiara Virág, Rontó Zsaklin Debóra 
   A csoport ingyenes bábszínházi előadáson vehetett részt. 

November 
  A Kölyökbirodalom Családi Oldal rajzpályázata  "Kalandos utazás álomrolleren" 
   címmel.  



   A Benedek Elek Tagiskola báljára a két műv.okt.-i csoport tanulói készítették 
   a  díszletet. A "Sziszi" bálra ólomüveg jellegű ablakokat rajzoltak a tanulók, 
   egy palota stílusának megfelelően. 

December 
    A Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola és Gyermekjóléti Alapítvány 
    országos rajzpályázata  "Mit jelent számodra a karácsony?" címmel.  
    

Január 
    Az Alsózsolcai Közösségi Ház Rajzpályázata  
    "Disznótor, disznóvágás, hagyományok" címmel.  
     /2. díj: Rontó Dominik./ 
 
Március 
    A Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola és Gyermekjóléti Alapítvány 
    országos rajzpályázata "Ez állati jó" címmel 
 
Április 
     Alsózsolca Közösségi Ház "Tavasz" című rajzpályázata 
     1. díj Tamás Kiara      E/1 
      1.díj Rontó Dominik  A/1 
 
Május  
     "Magyarország szeretlek " rajzpályázat 
      Kiíró: www.magyar-foldon.hu 
 
Június 
      Generali a Biztonságért Alapítvány: 
      "Közlekedj biztonságosan kerékpárral!"- Rajzpályázat 
       /Eredményhirdetés: 2018.júl.13./ 
 
  A gyerekek az aktuális programokra, neves napokra, ünnepekre sok szép 
dekorációt és rajzot készítettek, amit az iskola faliújságjára is mindig felraktunk. 
 
  Ezek a gyerekek hátrányos anyagi helyzetűek, ezért a foglalkozásokon a 
felszerelést az iskola biztosítja számukra.  Eszközeink elfogytak, vagy nagyon 
elhasználódtak, ezért szükséges ezeket /rajzlap, ceruza, radír,faragó, színező 
eszközök, ragasztó színes lapok,kartonok,stb./ pótolni, újakat vásárolni, hiszen a 
szép környezet, a szép  eszközök mindig nagyobb lelkesedést és jobb feladatvégzést 
eredményeznek a gyerekek művészeti tevékenységében. 
 
  A tananyag feladatait a két csoport összességében szívesen és jól teljesítette, 
örömmel vettek részt a foglalkozásokon.  
 

 

http://www.magyar-foldon.hu/

