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A MŰVÉSZETI ISKOLA
A művészeti iskola - mint oktatási intézmény - úgy működik, ahogy az általános iskola. Minden tanévre be kell iratkozni.
Ekkor választhatnak művészeti ágat, zenei képzésben hangszert a növendékek.
Tanulmányaikat, eredményeiket, igazolt vagy igazolatlan hiányzásaikat naplóban rögzítjük. Félévkor és év végén
vizsgát tesznek addigi tanulmányaikból, melyet az értesítőben, illetve a bizonyítványban rögzítünk.
A művészeti iskolai képzés nem ingyenes. Térítési díjat kell fizetnie annak a növendéknek, aki egy főtárgyat tanul, és
más művészeti iskolába nem iratkozott be. A törvény által előírt térítési díj mellett a művészeti iskola kiszabhat szakmai
hozzájárulási díjat is. Tandíjat kell fizetnie a több tanszakos növendéknek, illetve azoknak, akik más művészeti iskolába
is beiratkoztak, és a térítési díjat ott írták elő. Tanévkezdéskor egyszeri beiratkozási díjat szedünk, illetve önként
vállalható egyszeri kulturális hozzájárulást is fizethetnek. A képzőművészeti tanszakon felmerülő anyagköltség is külön
díjtételt képez.
Az előírások alapján a hátrányos helyzetű növendékeket tandíjmentesség illeti meg. Az összegekről és a
kedvezményekről az érvényes Térítési- és Tandíjszabályzatunkból tájékozódhatnak.
A csoportok (osztályok) kialakítása nem életkor, hanem a művészetoktatásban eltöltött idő alapján történik. A két
előképző évfolyamot hat alapfokú évfolyam követi, mely alapvizsgával (AV) zárul (állami vizsgának számít),
tanulmányaik folytatása esetén a négy továbbképző évfolyamot záróvizsgával (ZV) fejeznek be.
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Az oktatás két alapvető formája az egyéni (zene) és a csoportos (tánc, képzőművészet, színjáték). A tantárgyi
szerkezetben a főtárgy mellé kötelező, kötelezően választható vagy választható tárgyak vannak, melyek általában heti
4-6 tanórát jelen-tenek.
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KÉPZŐMŰVÉSZET
A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata
nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések,
elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatát. A vizuális nevelés alkalmat ad a
képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztésére. Biztosítja a választott
művészeti ágban való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Megismerteti a vizuális kultúra ágait, a műfaj
sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. Segít a hagyománytisztelet megteremtésében és a
vizuális műveltség kialakításában.
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Főtárgy:
• Vizuális alapozó gyakorlatok (E1–E2)
• Grafika és festészet alapjai (A1–A3)
• Környezet– és kézműves kultúra, műhelygyakorlat (A4 - T10)
Kötelező tantárgy:
• Vizuális alkotó gyakorlat (A1–T10)
Művészeti Iskolánkban a 2020/2021-es tanévben induló két tanszakon a kerámiával, valamint a zománcművességgel
lehet megismerkedni
DRÁMA (Színjáték tanszak)
Tanszakunk célja a színművészet sajátos kifejezőeszközeinek (beszéd, mozgás, szcenika) és a hozzá kapcsolódó
művészeti ágak (zene, képzőművészet, tánc, ének, báb) megismertetésével egy érzelmekben gazdag és sokszínű,
komplex alkotótevékenységre képes személyiség formálása. A célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység
élményén, a játék örömén keresztül érjük el. A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló
képessé váljon a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve tanulótársaival együtt, drámai és színházi
produktumok létrehozására.
Főtárgy
• Drámajáték, komplex, színházi tevékenység (E1 - A6)
• Színjáték, komplex színházi tevékenység (T7-T10)
Kötelező tárgyak
• Beszéd és vers (A1-T10)
Kötelezően választható tárgyak
• Mozgás és tánc (T7 - T10)
Tanáraink:
Hajdúné Szrapkó Judit – kerámia - hajduneszjudit@gmail.com
Majláth Zita – zománcművesség - majlath.zita@refipecs.hu
György Attiláné Kapusi Zita – Színjáték - gyorgy.attilane@refipecs.hu
Balogh János – igazgató – balogh.janos@refipecs.hu

