
Tájékoztató 

a 2016-2017-es tanév első félév pedagógiai tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Tisztelt Kulturális Bizottság! 

 

A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi telephelyének pedagógiai tevékenységéről 
- a 2016 -2017-es tanév első félévében - az alábbiakban számolok be, illetve tájékoztatom 
Önöket a tanszakokon folyó művészeti-pedagógiai munkáról. 

Mindenekelőtt szeretném feleleveníteni a tanévkezdés bizonytalanságait, amelyet azonban az 
Önök, illetve a Polgármester Úr segítségével az általános iskola igazgatónőjének hathatós 
támogatásával sikerült megoldanunk. Az igazgatónővel személyesen kértük az illetékes 
Hivatal hozzájárulást ahhoz, hogy művészeti csoportjaink ingyenesen használhatják a 
tantermeket. Az ingyenes használatot az Önkormányzat is kérte. Ez az iskolának és a 
szülőknek is nagy segítség, hiszen a tanórák után folytathatják művészeti tanulmányaikat. 

Tanáraink nem változtak, továbbfolytatták a meglévő növendékekkel a megkezdett 
tanulmányokat, illetve sok új, kicsi növendékünk lett ebben a tanévben. Nyilván ehhez 
hozzájárult, hogy ebben a tanévben is élvezi iskolánk a testületek bizalmát, erkölcsi és anyagi 
támogatását. Köszönet érte! 

A 2016-2017 es tanév első felében 142 növendék iratkozott be az alábbi megosztásban: 

 zongora  21 fő 

 furulya   11 fő 

 gitár   15 fő 

 citera      9 fő ( a dabasiakkal együtt) 

 színjáték  12 fő 

 néptánc  20 fő 

 kézműves  54 fő 

Reméljük, hogy a második félévben valamivel emelkedni fog a létszám. 

A csoportjaink ebben a félévben is jelen voltak a község életében. Színjáték tanszakunk 
tanulói szavalatokkal szerepeltek. A település központi Mikulás ünnepén ők voltak a 
krampuszok, mindenki derültségére. 

A félévi zongora-vizsga is, mint minden évben eseménynek számított a szülők, hozzátartozók 
körében. A többi tanszak nyilvános félévi vizsgájára később kerül sor. 

Ebben a félévben kevesebbet szerepeltünk, mert készültünk a Karácsonyi gálára, amely 
egyben a művészeti iskola fennállásának 10. éves évfordulója is volt. Büszkén dicsekedhetünk 
azzal, hogy az Opál- ház zsúfolásig megtelt szülőkkel, hozzátartozókkal, barátokkal. Külön 
örömünkre szolgált, hogy az általános iskola igazgatónője is megtisztelt jelenlétével. 



Szeretném felsorolni diákjaink nevét - elsősorban az egyéni tanszakok nagyobb növendékei -  
akik felléptek a gálán: 

1.         Betlehemes játék – Színjátszó csoport: Romvári Vendel, Barta Krisztián, Dudás  

Adrián, Dima   Levente, Vitéz Laura, Antal Zsófika, Zoltán Leila,  Porpáczi Zsombor, 

 Porpáczi Zsolt, Abonyi Csaba  (felkészítő tanár: Jobbágy Ilona) 

2. Zoltán Dávid, Nagy Levente: Karácsonyi dal (felkészítő tanár: Kiss Tibor) furulya 

3. Győri Tímea: Gyertyafény keringő (felkészítő tanár: Kiss Tibor) furulya 

4. Citeracsoport – Karácsonyi dallamok (felkészítő tanár: Szlama László) 

5.  Szarka Levente: Ismeretlen szerző: Gavotte; Bartók: népda;l  zongora 

• Juhász Bence: Edward Grieg: Finn népda;l zongora 

• Benkó Bernadett: Járdányi: Röpülj, páva; Diatelli:Zongora négykezes, 
közreműködik Viczkóné Diósi Ildikó tanárnő 

• Kádas  Györgyi: Sugár Rezső: Gyermekdal, négykezes, közreműködik 
Viczkóné Diósi Ildikó tanárnő (felkészítő tanár: Viczkóné Diósi Ildikó) 

6.        Gitárosaink kamara csoportban mutatták be tudásukat. 

7.        A néptánc csoport is bemutatkozott Balázs Péter tanár úr vezetésével. 

8.    A kézműves csoport kis ajándéktárgyakat készített, amelyből kiállítást rendeztek. A 
szülők örömmel „vásárolták” meg a gyermekük készítette karácsonyi ajándékot. 

Röviden ennyiben szerettem volna tájékoztatni Önöket a mi sokirányú, érdekes és hasznos  
munkánkról: a művészeti nevelésről. 

Alsónémedi, 2016. január 22.    Dr. Gálos Júlia 

 

 

 

 


