Az alapfokú művészetoktatás rövid története
2001 szeptemberében indult meg hivatalos keretek között az alapfokú művészetoktatás iskolánkban.
Három tanszakot működtetünk: képzőművészet, néptánc, színjáték. A tanulók és szülők körében népszerű
ez az oktatási forma, hiszen minden évben sok gyermek jelentkezik a tanszakokra. A délutáni keretek között
zajló oktatást a város más intézményében tanuló diákok is látogatják.
Az eltelt időszak alatt taneszköz ellátottságunk 100%-os lett, rendelkezünk minden olyan
segédeszközzel, amely elengedhetetlen a megfelelő színvonal eléréséhez. A tanulók munkáját jól képzett
szakemberek irányítják.
Legnépszerűbb és a különböző versenyeken, pályázatokon a legkiemelkedőbb eredményeket elérő
águnk a képzőművészet, ahol az országos első és második helyezések mellett értünk már el kiemelkedő
eredményeket Indiában (Regionális rajzverseny első hely), Brüsszelben a szobor- és térbeli alkotások
készítésével tízedik hely.
A tanszakokon végzett tanulók közül minden évben többen is választják a szakirányú továbbtanulást.
Képzőművészeink főleg az egri művészeti szakközépiskolában tanulnak tovább kiváló eredményekkel. Az
iskolák elvégzése után többen is választották a művészeti, vagy ahhoz közeli pályát hivatásuknak.
A legösszetettebb és leglátványosabb munka azonban a néptáncosaknál és a színjáték tanszakosaknál
folyik. Ezek a tanulók azonban kevesebb alkalommal tudják megmutatni magukat a nagyközönség előtt,
pedig a színvonal itt is magas szinten folyik. Szerencsére a néptáncosakkal eljutottunk már a lengyelországi
Sucha Beskidzkába, ahol az ottani seregszemlén nagy közönségsikert arattunk. Az olaszországi Conselvében
és a németországi Vechtában is látványos és fergeteges produkciókkal lepték meg a nézőket.
Több éven keresztül vettek részt színjátékosaink a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozón, ahol minden alkalommal nagy közösségsikert arattak. Előadásaikban ötvöződött a hagyományos
színjátszás a modern eszközökkel. A kiváló képességű tanulók nagy kedvvel elevenítették meg a
történeteket.
Intézményünkben a magas szintű munka eléréséhez jól felszerelt szaktantermek állnak rendelkezésre,
és nem véletlen, hogy a művészetoktatást minősítő bizottságtól a legmagasabb, a kiváló minősítést kaptuk
meg munkánkra, így „Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény lettünk. 2012-2013-as tanévtől
megkezdte működését a modern tánc csoport is, akik rövid idő alatt nagy sikereket értek el a nézők, szülők
körében. Több városi rendezvény résztvevőjeként népszerűsíthették iskolánkat.
Év közben lehetőséget adunk a szülőknek és más érdeklődőknek is, hogy bepillantsanak a nálunk
folyó munkába. A nyílt napokon megmutatjuk mindazt a nem egyszerű munkát, amit tanulóink végeznek
azért, hogy elsajátíthassák az előírt követelményeket.
Minden tanév végén tanulóink számot adnak tudásukról és abban az évben végzett munkáról a
bemutató vizsgaelőadások alkalmából. Képzőművészeink kiállításon mutatják be a legjobban sikerült
alkotásaikat, míg a többiek egy-egy műsorszám prezentálásával adnak számot tudásukról. Ezek is
beleszámítanak az év végi érdemjegyekbe, így nem mindegy, hogy miként sikerülnek a produkciók.
https://www.youtube.com/watch?v=QhET6o8FCrY

