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A művészeti munkaközösség tagjai: 
 

Begala Andrea                       klasszikus zongora előadóművész, zongora 

tanár, billentyűs tanszakvezető 

Juhász Péter                           ének, szolfézs, gordon és blockflöte szakos   

tanár, fafúvós tanszakvezető   

Madaras Attila                       klarinéttanár, kamaraművész, a művészeti   

munkaközösség vezetője, szakszervezeti titkár 

Mészáros Imre                       kürttanár, rézfúvós tanszakvezető 

Molnár Melitta                      szolfézs-zeneelmélet tanár, szakértő, zeneelmélet 

tanszakvezető,                              

Strelecz Csilla                        tanító, rajz szakos tanár, kézműves 

tanszakvezető 

Tombácz Anikó Mária           táncpedagógus, modern társastánc tanár, 

társastánc tanszakvezető 

Helyzetelemzés: 

Az előző tanév második féléve online oktatással zárult. A helyzet tapasztalatait 

levonva kezdtük el a tanévet. Hosszú távon nem tett jót a növendékeknek az online 

oktatás, mint minden művészeti ágban a személyes kontaktus, irányítás 

elengedhetetlen. Ismétléssel kezdtük a tanévet és a kimaradt ismeretek pótlásával 

folytattuk. A vírushelyzet miatt szakmai versenyekre, találkozókra nem készítettünk 

fel növendékeket, így a tudás elmélyítésére jobban jutott időnk, mint általában. 

Márciustól májusig ismét online oktatás volt az újabb vírushelyzet miatt, melyen a 

gyerekek lelkiismeretesen vettek részt. Remélhetőleg az új tanév már 

zökkenőmentesen fog telni és a tanév zenei, táncos és képzőművészeti versenyein 

és találkozóin ismét részt vehetünk. 

 

Lemorzsolódás: A társastánc A/5-6. csoportból egy gyerek kiiratkozott. 

 

Tombácz Anikó négy alkalommal társastánc-versenytánc online képzésen vett részt. 

Az elmúlt év végén kért hangfalat idén megkapta. 

 

Minősítés: Madaras Attila Viktor és Tombácz Anikó pedagógus II. életpálya fokozatba 

léptek minősítésük után. 

 

Molnár Melitta és Tombácz Anikó önértékelése ebben a félévben lezajlott. 

 



 
3 Művészeti munkaközösség munkaterve 

A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 
használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Középhaladó szintű 
továbbképzésen vettünk részt, minden kolléga sikeresen teljesítette. 

 

 

Az éven folytatódott a hangszerállományunk megújítása, ezen belül érkezett: 

2db klarinét, 6 szoprán- 6 altfurulya, basszusgitár a hozzá tartozó erősítővel. 

 

Az énekkar ebben a tanévben nem működhetett a vírushelyzet miatt, helyette a 

csengettyű kamaraegyüttes működik Molnár Melitta irányításával. 

 

A középiskolás tanulók /3 fő/ online oktatásban részesülnek a művészetoktatásban 

is.  

 
Egy fő „B” tagozatos tanulónk van a zongora tanszakon, aki emelt óraszámban 

tanulja a hangszert.  

Rózsavölgyi Mirella A/3 zongora szakos tanuló az I. félév végén kiiratkozott a 

tanszakról. Balog Klarissza tanuló távozott az iskolából, így kimaradt a furulya 

tanszakról is. 

 

 

A művészeti oktatás célja: 

- A tánc, a képzőművészeti és a zenei műveltség megalapozása, fejlesztése. 

- A zenei olvasás és írás alapfokot is meghaladó készségének megalapozása 

és kifejlesztése. 

- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

- A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 

népünk zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. 

- A kortárs zene és többi művészeti ág befogadására nevelés. 

- A tanulók rendszeres zenehallgatásra, kiállítás- és színházlátogatásra 

nevelése. 

- Az értékes zene, tánc és képzőművészeti alkotások megszerettetése. A 

növendékek ízlésének formálása.  

- A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

- A zenei, a képzőművészeti és a táncművészeti élet eseményei iránti 

érdeklődés felkeltése és részvétel a művészeti életben. 

- Tehetséggondozás. 

- A művészeti pályát választó növendékek felkészítése szakirányú 

továbbtanulásra. 

- A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra nevelése. 
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- A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

- Tanulóink fellépésével, a város és intézményei kulturális rendezvényeinek 

színesítése. 

 

 

 

 

 

A tanév eseményei: 

Hónap Tevékenység Felelős 

 Augusztus         
       27-29.  
        
 
         24. 
                 
  
Szeptember      
 
    2-4. hét 
 
         
 
         

Kiégés és stresszkezelés 30 órás akkreditált 
továbbképzés 
 
Tanévnyitó munkaközösségi foglalkozás- 
a tanév programjának megtervezése  
Évnyitó műsorra növendékek felkészítése 
 
Pótbeiratkozás - hangszerbemutató a 
zeneművészeti ágon -, tánc és grafika előképző 
csoportba 
Tanmenetek elkészítése 
Az első félévi térítési díjak kiértesítése 
Őszi képek alkotások az iskola faliújságján. 
Figyelemfelkeltő plakát készítés a higiéniával, a 
kézmosással kapcsolatban 
IV. Furulyás szakmai fórum megrendezése 
vírushelyzet miatt elmaradt 
 
        Hangszersimogató óvodásoknak 
           vírushelyzet miatt elmaradt 
 
                       Idősek napja 
             vírushelyzet miatt elmaradt 
 

Szaktanárok 
 
 
Szaktanárok 
 
Szaktanárok 
 
Szaktanárok 
 
 
Szaktanárok 
 
Strelecz Csilla 
 
 
 
Madaras Attila 
Juhász Péter 
 
Molnár Melitta 
 
 

    
  Október  

             
        1. 
 
      
        
        15.   
      
 
 
 

 
 
A Zene Világnapja alkalmából népdaléneklési 
verseny, szolfézs csoportok kamarakórusának 
fellépése 
 
 
XXIX. Zempléni regionális furulyás találkozó, 
felkészítés - Sátoraljaújhely 
vírushelyzet miatt elmaradt 
 
 
 

 
 
Juhász Péter 
Molnár Melitta 
 
 
 
Madaras Attila 
 
Juhász Péter 
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Az állatok világnapja és a takarékossági 
világnapra plakátok tervezése az iskolai 
faliújságra 
 
 

 
Strelecz Csilla 

November 
 
 
 
 

B-A-Z megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
rajzpályázata: „ Téli veszélyek az utakon” címmel 
– nem kaptunk visszajelzést 
 
Pedagógiai napokon zenés műsor 
vírushelyzet miatt elmaradt 
 

Strelecz Csilla 
 
 
 
Szaktanárok 

December  
         3. 

 
                       
       
 
       
        19. 

Hangszerbemutató és mikulás koncert az 
óvodásoknak  
vírushelyzet miatt elmaradt 
 
Adventi gyertyagyújtás a Köz. Házban 
( Madaras Attila, Farkas Orsolya) 
 
Karácsonyi videókoncert iskolánk tanulóinak, a 
szülőknek. A leendő elsősöknek az óvodába 
eljuttattuk a videófelvételt. (Mészáros Imre 
készítette a felvételek.)  Videófelvételről nézték 
meg az osztályok. A tantestületi karácsonyi 
ebédjén zenés műsor. 
 
A Benedek Elek tagiskola karácsonyi 
rajzpályázatán részvétel 
 

 
Molnár Melitta 
Szaktanárok 
 
 
Madaras Attila 
 
Madaras Attila, 
Juhász Péter, 
Begala Andrea 
Molnár Melitta 
 
 
 
Strelecz Csilla 

     Január 
     18 - 22.  
 
    
     
 
 
 
 
    Február 
 
 
    Március 
 
     
 
     

 
Félévi vizsgahét: tanszaki meghallgatás, 
táncvizsga (osztályfőnökök, igazgató-
helyettesek és osztálytársak előtt zajlott.) 
 
Közösségi Ház: Helytörténeti vetélkedőn a Vay 
család címerével szerepelt: Kassai Kiara és 
Erdei Nagy Rajmund 
 
Az iskolai faliújságon farsangi hangulatú 
alkotások megjelenítése 
 
Online oktatás 
„Benedek Elek Iskola Rajzok” Facebook 
csoportban az online oktatás újbóli beindítása. 
 
 

 
 
 

 
Szaktanárok 
 
 
 
Strelecz Csilla 
 
 
 
Strelecz Csilla 
 
 
Szaktanárok 
Strelecz Csilla 
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    Április 
 
    Május 
        
       10. 
       
       26. 
 
    Június 
         
        2. 
 
 
         
         
        24. 
 
 
        25. 
 
 
 
 
 
      Július 
          2. 
 

Online oktatás 
 
 
 
jelenléti oktatás 
 
Hengszeres bemutató az első osztályosoknak 
 
 
 
V. Megyei Papp Lajos zongoraverseny online 
(Huszár Flóra dicséret) (Videófelvételt 
Mészáros Imre készítette.  
A ballagási ünnepségre papírvirág dekoráció 
készítése 
Évzáró műsorban 15 perces koncertet adtak a 
zenész növendékék 
 
A Csodaszarvas művészeti napközis tábor 
keretén belül hangszerbemutatóval  és zenés 
játékokkal szórakoztattuk a gyerekeket. 
Zeneszerkesztő programmal is 
megismerkedhettek a gyerekek és ki is 
próbálhatták. 
 
Kemencés nap című városi rendezvényen fellép 
Barabás Boglárka és az A/5-6 tánccsoport. 

 
 
 
Szaktanárok 
 
 
 
 
 
 
Begala Andrea 
 
 
Strelecz Csilla 
 
Szaktanárok 
 
 
Begala Andrea 
Madaras Attila 
Mészáros Imre 
 
 
 
 
Mészáros Imre 
Begala Andrea 
Tombácz Anikó 
 

 
 
 
 
 
Az online oktatás zökkenőmentesebben történt, mint egy évvel ezelőtt. Véleményünk 
szerint azért, mert képesek voltunk tanulni belőle és levonni az elmúlt év 
tapasztalatit. A diákok hozzáállása is sokkal jobb volt. A 2 hónap alatt produktív 
munka zajlott. 
 
 
Megoldásra váró problémák: 
 
A zongoraterem fala piszkos, festésre vár. A furulyaterem ajtófélfája mellett kívül-

belül hullik a vakolat, javításra szorul. A szolfézs tanterembe a laptophoz hangfal 

szükséges, mert anélkül nem lehet hallani. 

A Benedek tagiskola tantermében rajzeszközöket tároló szekrény évek óta nagyon 

rossz állapotban van, könnyen nyitható a zár kulcs nélkül is. Ezért szükséges egy 

megfelelőbb, biztonságosabb tároló eszköz a három csoport számára. 
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Alsózsolca, 2021.06. 25. 
 
                       Madaras Attila 

       munkaközösség vezető 
 


