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Kiváló minősítésű művészeti iskola



Ebben a pár diasorban megismerhetik Alapfokú Művészeti Iskolánkat!
J

Sajnos a sorok nem adnak lehetőséget arra, hogy a hangulatot is 
közvetíteni tudjuk, s a jelenlegi járványügyi helyzet okán, az előre 

meghirdetett nyílt hetet, hangszerbemutatókat sem tudjuk 
megszervezni. Ennek ellenére, reméljük, hogy nyitottak lesznek a 

művészeti nevelés iránt, s utat nyitnak gyermekeiknek ebbe a 
csodálatos világba!



Egyéb kérdésekkel keressenek bizalommal:

Gulyás Kinga

Intézményvezető-helyettes

Alapfokú Művészeti Iskola

Elérhetőségeink:

urommuveszeti@gmail.com

www.urommuveszeti.com

Facebook: @Művészeti iskola Ürömön 

mailto:urommuveszeti@gmail.com
http://www.urommuveszeti.com/


„Kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 

ha minden nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának.”

Kodály Zoltán



A művészeti iskola tanszakai:

v I. Képző- és iparművészeti tanszakok

v II. Zeneművészeti tanszakok

v III. Színjáték tanszak



I. Képző- és iparművészeti tanszakok:
Rajz és festészet (Gyantár Berta) 

Kerámia (Magyar Márta, Nemes Tímea) 

Textília (Hellenbach Garbiella) 

A diákok a tanév során mind a három technikát megismerik, hiszen a csoportok hetente váltakozva vesznek részt a 
három tanszak óráin, így sokkal színesebb élményben lehet részük! J

A képző- és iparművészeti tanszak foglalkozásai hetente kétszer másfél órás órák. 

A csoportok az általános iskolai évfolyamok mentén alakulnak (tehát egyszerre jönnek az 1. évfolyamosok, egyszerre a 2. 
évfolyamosok stb...), figyelembe véve a délutáni napközi menetrendjét.



Képző- és iparművészeti tanszakok alkotásai:



II. Zeneművészeti tanszakok:

NÉPZENEI TANSZAKOK

v Népi ének (Sárközi Mária)

v Népi hegedű (Császárné Borzavári Róza)

v Népi furulya (Kiss Krisztián, Lipták Péter)

v Citera (Lipták Péter)

v ÚJ! Népi klarinét (Lipták Péter)                                                    



Zeneművészeti tanszakok:

KLASSZIKUS ZENEI TANSZAKOK
v Klasszikus zongora tanszak (Fehér Nóra, Gulyás Kinga, Binder Norbert, Bodoczki Ernő)

v Klasszikus gitár (Bencsik Levente, Tarcza Vilmos)

v ÚJ! Klasszikus cselló (Vas Katalin)

v ÚJ! Klasszikus nagybőgő (Bodoczki Ernő)

A zeneművészeti tanszakokon a diákok hetente kétszer harminc perben                                                          
vesznek részt a főtárgy (hangszer/népi ének) órákon, s e mellett,                                                                          
kétszer 45 percben a szolfézs órákon.                                                                                        

Ezeken az órákon túl, vannak választható tantárgyak (pl. kamarazene) is, amelyek részét képezhetik a diák 
tanulmányainak, amennyiben szeretnék! J



III. Színjáték tanszak:

„Játszani jó, színjátszani még jobb! 

Várom sok szeretettel a jelentkezőket szuper kis színjátszó-csoportunkba! 

Hogy mit csinálunk? Amellett, hogy nagyon sokat játszunk, folyamatosan fejlesztjük is magunkat. 
Megtanuljuk, milyen csapatban gondolkodni és alkotni, kiéljük és aktívan használjuk kreativitásunkat, 

fantáziánkat, vagy éppen improvizációs készségeinket. 

Játékos alkalmainkon a résztvevők kiélhetik eddig fel nem szabadult energiáikat, miközben sokat 
tanulhatnak magukról és a világról. A drámajáték által nőhet az önbizalmuk, könnyebben megismerhetik 

kortársaikat, fejlődhet szociális készségük, empátiájuk, érzelemkifejező képességük.”

/Haragonics Zalán – Színjáték pedagógus/ 

A színjáték tanszak foglalkozásai hetente egy alkalommal, másfél órában kerülnek megrendezésre!



Térítési díj, tandíj:

A 2021/2022-es tanév térítési díj és tandíj pontos összegét jelenleg nem tudjuk, azonban az 
előző évek tapasztalatai alapján, nagy valószínűséggel hasonlóan alakul az előző évekéhez!

A 2020/2021-es tanév során:

- Egy tanszak választása esetén: 8600 Ft/félév

- Kettő vagy több tanszak választása esetén: 25 700 Ft/félév

- /A kiscsoportos, illetve egyéni órák, így alig kerülnek 100 Ft-ba alkalmanként./



Felvételi:

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, az előzetesen meghirdetett,  
2021/2022-es tanévre vonatkozó felvételi időpontját eltöröltük. 

Amennyiben az egészségügyi helyzet lehetővé teszi a felvételi megrendezését, azt 
későbbi időpontban megtartjuk. 

Kérjük, hogy aki szeretne jelentkezni a 2021/2021-es tanévben valamely 
tanszakunkra, írjanak nekünk az urommuveszeti@gmail.com e-mail címre, ahol 

további tájékoztatás adunk a jelentkezés menetéről, felvételiről stb..

/Aki jelenleg is tagja művészeti iskolánknak, nekik újabb jelentkezésre nincs 
szükségük, velük a szaktanárok egyeztetik a jövő tanévet./
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A művészeti készségfejlesztés 
transzferhatásai

Tehetséggondozás

Miért érdemes belépni a művészeti iskola 
varázslatos világába, már az óvoda után?



A művészeti tagozat legfontosabb célja, hogy a művészeti oktatással, érzelmi és esztétikai 
neveléssel járuljon hozzá, egy sokoldalúan művelt, érett, kreatív személyiség 

kialakulásához. Fontos, hogy a művészeti foglalkozásokon jól érezze magát a gyerek és a 
tanár egyaránt. Legyen a gyerek is alkotó részese a tanítás- tanulás folyamatának. A 

sikerélményeken keresztül vezető munkát tartjuk célravezetőnek. Azt szeretnénk, ha a 
tagozatokon minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jutna el értelmi 

és erkölcsi fejlődésben. 



A gyermekeknek a foglalkozásokon a megszokott pedagógiai helyzettől eltérő, szabad, 
felszabadult, a spontaneitást, a kreativitást támogató, elfogadó klímára van szükségük a 

művészi kibontakozáshoz. A pszichológiai kutatások bizonyítják, hogy a kreatív
gyerekek esetenként fegyelmezetlenek, impulzívak, nonkonformista attitűdöt mutatnak. 

Ezeket a jelenségeket az alapfokú művészetoktatásban más tanszakra irányítással, 
illetve enyhébb esetekben szülői konzultációkkal, egyéni teljesítményütemezéssel, a 
személyiséghez illő téma- és technikaválasztással meg lehet oldani, tehát a szuverén

alkotói magatartásból, személyiségjegyekből adódó problémákat az alapfokú
művészetoktatásban is kezelni kell. A problémaérzékenység, az analizálás, az 

újrastrukturálás, a fantázia, a kifejezőképesség, a lényeglátás kifinomulhat és hozzájárul
a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez. A művészettel foglalkozó gyerekek gyakran 
találhatnak arra alkalmat, hogy feszültségeiket „kivetítsék”, alkotó munkában vezessék
le és ez által eredményesebb tanulásra legyenek képesek. Az alapfokú művészetoktatás
segíthet a tanulási kudarcok kezelésében. Az esetleges szociális hátrányok enyhítésére
- szülői kérelem alapján - a térítési díj mérséklését, illetve elengedését alkalmazzuk. A 

szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden 
gyermek számára egyenlően jó feltételeket, gazdag anyagválasztékot, jó felszerelést, 

kiváló személyi feltételeket biztosítunk. 



JJJ

Szeretettel várunk Mindenkit a 2021/2022-es tanévben is! 


