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BEMUTATKOZÁS 

 „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” 

A Vásárhelyi András Tagiskola a várpalotai Kálvária városrész szívében helyezkedik el, s a 

városrészben cseperedő gyermekek oktatását, nevelését tűzte ki céljául. Jellemzően már a 

városrész második generációja nevelkedik iskolánkban, kifejezetten családias, elfogadó légkörben. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerhessék kulturális örökségeinket, hogy a 

természetvédelem a mindennapjaik része legyen. Kiemelten kezeljük a hátrányos helyzetű 

gyermekek felzárkóztatását, és a tehetségek gondozását számos területen. Iskolánkban kiemelten 

magas színvonalú a vizuális kultúra, a rajz oktatása. 2019-től a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

partnerintézményévé váltunk. A projekt keretében az egyetem által biztosított tananyagok és 

módszertani támogató dokumentumok ismeretében az intézményünk által kiválasztott szakmai 

programok tananyagát, módszertanát a helyi tantervünknek megfelelően felhasználtuk, alkalmazzuk 

a tanórai tevékenységekben, valamint a szakkörökben, szabadidős tevékenységek során. A 

gyerekek a rajz órák és rajz szakkörök keretében ismerkedhetnek meg az alapfokú művészetoktatás 

módszertani fejlesztéseivel a kidolgozott mintaprogramokkal, valamint kipróbálhatják a képző-és 

iparművészet, grafika-festészet eszközeit, technikáit. 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

A „Hátránykompenzáció a rajzoktatás lehetőségeivel tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységekben” nevű jó gyakorlatunk során a felső tagozatban próbáljuk csökkenteni a 

lemorzsolódás arányát. Fontos számunkra, hogy már alsó tagozaton e jó gyakorlattal megpróbáljuk 

a lemorzsolódás esélyét csökkenteni a rajzoktatásban elért képességkibontakoztatással.  



OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE 

A gyerekek a rajz órák és rajz szakkörök keretében ismerkedhetnek meg az alapfokú 

művészetoktatás módszertani fejlesztéseivel a kidolgozott mintaprogramokkal. Kipróbálhatják a 

képző-és iparművészet, grafika-festészet eszközeit, technikáit. 

Jó gyakorlatunk alapja a széleskörű rajztechnikák, módszertanok alkalmazása, ötvözése, melyeket 

személyre szabva alkalmaznak a pedagógusok. Titkunk az, hogy minden korosztályhoz tudunk 

olyan technikákat javasolni, amelyben szívesen dolgoznak a gyerekek. A vizuális nevelés 

elengedhetetlen lépésének tartjuk, hogy mindig többször és többféle módon ismertetjük az ábrázolni 

kívánt tárgyat. Egészen kis kortól sikerélményhez juttatjuk a gyerekeket azáltal, hogy megtanítjuk 

őket a kompozíciók helyes felvázolására, a színek használatára, illetve a rajzeszközök helyes 

használatára.  

Az, hogy a hátrányos helyzetű, a tanulmányaikban gyakran alul teljesítő gyerekeket sikerélményhez 

juttatjuk, ösztönző hatással vannak a gyerekek teljesítményére, valamint a tanulási nehézségekkel 

küzdő gyerekekre kifejezetten fejlesztő hatással bír az újszerű látásmód, a különböző rajztechnikák 

elsajátítása. 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Szívesen látunk minden érdeklődőt bemutató órákra, illetve bemutató foglalkozásokra, ahol a 

vizuális nevelés, a rajz tanítás helyi sajátosságait, különböző technikákat, módszertani fogásokat 

sajátíthatnak el a tanítók, rajz tanárok.  

Szeretnénk a bemutató órák után műhelymunkával, gyakorlati bemutatóval is segíteni az 

érdeklődőket a képzőművészet alapfokú oktatásának, módszertanának megújítása céljából.  

Ösztönözni szeretnénk a környék iskoláit, pedagógusait a rajzos tehetségek kibontakoztatására, így 

rajzpályázatokat szervezünk, melynek keretében közös rajzkiállításokat is biztosítanánk akár 

iskolánkban, akár Várpalota város kiemelt kulturális helyszínein.  

Helyszínt biztosítunk különféle rajzos versenyek eredményhirdetéseihez, mivel iskolánkban erre 

alkalmas galériafalak találhatók.  

 


