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Tisztelt Szülők, kedves Érdeklődők!

A művészeti iskola nyújtotta lehetőségek megismertetését, a
képzési kínálat bemutatását, a lehetőségek közötti eligazodást
szeretnénk megkönnyíteni ezzel a kis összefoglalóval.



A művészeti nevelés pozitív transzferhatásai elemzésének
könyvtárnyi szakirodalma van. Valamennyi e témával
foglalkozó tudós – köztük Freund Tamás, Hámori József,
Csépe Valéria – egyetért abban, hogy a művészetekkel való
foglalkozás „agyfényesítő” hatással bír.

Mik is ezek az agytevékenységre, személyiségfejlődésre
gyakorolt jótékony hatások?

 - fejlettebb értelmi és érzelmi intelligencia, az olvasási
készségek, a laterális gondolkodás, a tér – és időbeli érzékelés
képességének fejlődése, a vizuális memória erősödése,
hosszabb rövid távú memória, fokozottabb kézügyesség,
szorongás – stresszoldó hatás, magabiztosság,
felelősségérzet, kitartás kialakulása….és még hosszan
sorolhatnám.

A járványhelyzet megpróbáltatásai után – én, mint a PMAMI
vezetője, aki jómagam is több, mint 40 éve aktívan zenélek –
életrend kiegészítőként receptre írnám fel a hangszertanulást
és egyéb művészeti foglalkozásokat a gyermekeknek.

Le a kütyükkel! Irány a művészeti iskola!  :-) 

Milyen fejlesztő hatásai vannak a zenei – 
képzőművészeti – néptánc tanulmányoknak?

 



Minden 6. évét betöltött szépre – jóra, művészeti, közösségi
élményekre, kreatív alkotó energiáit becsatornázni vágyó
gyermeknek.

Olyan gyerekeknek, akik általános iskolai tanulmányaik mellett
tudnak és akarnak időt szánni a zenével – művészetekkel való
foglalkozásra. Azoknak ajánljuk, akik tudják, hogy
eredményeket, tartós sikerélményt elérni - csakúgy, mint a
sportolás, vagy a nyelvtanulás során – csak kitartással,
szorgalommal, rendszeres otthoni gyakorlással lehet.

 

Milyen művészeti ágak közül
lehet választani?

 

Kinek ajánljuk iskolánkat?

 

Iskolánkban 3 művészeti ág tanulásába kapcsolódhatnak be a
gyerekek.



A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző-
és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó
tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző
művészeti szakterületeken – kiemelten a szobrászat, kerámia
fortélyaiban – való jártasság  megszerzését és gyakorlását.

A képzőművészeti foglalkozások az előképző évfolyamokon 
1x1,5 óra, a magasabb évfolyamokon 2X1,5 óra délutáni
elfoglaltságot jelentenek. 

 

Képzőművészeti ág kínálata:
 



Iskolánkban magyar néptáncot tanulhatnak a növendékek.

A néptánc felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent az egészséges
emberi kapcsolatok kialakításában. Tanulása során a gyerekek
megismerkednek gyökereinkkel, népi hagyományainkkal, tovább éltetik és
újraalkotják azokat, miközben ezek a kincsek hétköznapjaik természetes
részévé válnak.

A tanórai foglalkozások mellett fontos szerepet játszik az órákon elsajátított
koreográfiák színpadi megjelenítése is. A fellépések egyrészt lehetővé teszik
néptáncosaink számára a művészi megtapasztalás élményét, másrészt
jelentős közösségformáló erővel bírnak, gyermeknek és szülőnek egyaránt.

A néptánc foglalkozások az előképző évfolyamokon heti 2X45 perc,
magasabb évfolyamokon heti 2X1,5 óra elfoglaltságot jelentenek. 

 

Táncművészeti ág kínálata:
 



Vonós hangszerek: hegedű, cselló

Fúvós hangszerek: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita,
harsona, baritonkürt, tuba

Billentyűs hangszerek: zongora, klasszikus szintetizátor

Akkordikus hangszerek: hárfa, gitár, ütőhangszerek

Népi hangszerek: citera, népi furulya, népi hegedű, népi ének

 

  Zeneművészeti ág kínálata:
 



 A hangszertanulás előtt, 7-8 éves korban, csoportos zenei
előképzőre érdemes jelentkezni. Az előképzős foglalkozás a
zenei ismeretek elemi iskolája, ahol a gyermekek játékos
formában ismerkedhetnek meg a zenei írás – olvasás
alapelemeivel. A felvételt nyert gyerekekkel heti 2x45
percben, 10-15 fős csoportokban foglalkozunk.

A teljes zenei alapképzés ideje 12 év: 2 év előképző 6 év
alapfok és 4 év továbbképző. A zenei foglalkozások a
délutáni, koraesti órákban zajlanak,.

A hangszerre felvételt nyert gyerekek hetente kétszer 30
perces egyéni hangszeres oktatásban részesülnek, emellett
az első 4 évben heti 2x45 percben, csoportos kötelező
szolfézs elméleti képzést kapnak. 4 év szolfézstanulás után
választhatnak a különböző iskolai zenekaraink, együtteseink,
kamaracsoportjaink közül, vagy választhatnak elméleti zenei
tárgyakat.

A zenetanulás tehát heti négyszeri:
2 hangszeres + 2 óra szolfézs elfoglaltságot jelent.

Hogy működik a hangszertanulás?
 



Mennyibe kerül a művészeti iskolai
részvétel?

 
A tanulói jogviszonnyal rendelkező 6-22 éves korú
fiatalok művészeti iskolai képzését az állam jelentős
mértékben támogatja. A  térítési díj mértéke a
tanulmányi eredménytől és életkortól függ, összege
jelképesnek tekinthető. 

6 éves kor alatt, óvodás gyerekeknek,
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak, két
művészeti ágat (zene+néptánc; zene+képző)
igénybe vevőknek, két művészeti iskolába
járóknak tandíjat kell fizetni.
 
A térítési- és tandíjat a tanév megkezdésekor, illetve a
II. félév kezdetén kell befizetni. A térítési - és tandíjak
mértékéről honlapunkon találnak pontosabb
információt.

A művészeti iskolai tanulmányok idejére a hangszeres
tanulmányokat folytató gyerekeknek (a zongora,
hárfa, gitár kivételével) kölcsönözzük a választott
hangszert, néptáncos gyerekeknek a viseletet.

 



Hogy zajlik a felvételi – 
általában?

 
A felvételi egy játékos képességfelmérés – nem vizsga!

Csoportos tanszakainkra (szolfézs előképző,
képzőművészet, néptánc) a felvételi szimbolikus
jelentőségű, ezekre a tanszakokra a fenntartó által
engedélyezett létszámkorlát határáig minden jelentkezőt
felveszünk.

A hangszerre jelentkező gyermekek esetében a bizottság
megvizsgálja a felvételiző gyermek fiziológiai adottságait.
Ezen kívül minden felvételizőtől meghallgatunk egy általa
szabadon választott dalt (gyermekdal, népdal), majd egy
rövid dallamot kell visszaénekelni, és egy egyszerű ritmust
visszatapsolni.

Azok a gyermekek, akik már elvégezték (nálunk, vagy más
zeneiskolában) a szolfézs előképzőt, vagy az elmúlt
tanévben sikeres felvételit tettek, de helyhiány miatt nem
tudták megkezdeni a hangszertanulást, előnyt élveznek.
Szolfézs előképző elvégzése nélkül is lehet hangszerre
jelentkezni, a fentiek figyelembevételével.



 Hogy zajlik a felvételi –
 a jelenlegi helyzetben?

 
A beiratkozni vágyóknak – egyelőre – nincs más teendőjük,
mint az alábbi - honlapunkon is megtalálható -  űrlapot a
linkre kattintva  kitölteni.

https://forms.gle/jvM38nVsHsGchWcc9
Az űrlap kitöltésének határideje: május 28.

A hangszerválasztást megkönnyítendő, You Tube
csatornánkon hangszerbemutató kisfilmeket tettünk közzé,
amelyeket ide kattintva tekinthetnek meg:

https://www.youtube.com/watch?
v=N7x8CRQAQFE&list=PLnskNhNn3TdLW8ZezFjnCrZzlyG
TRyu50

Érdemes figyelni iskolánk Facebook oldalát is:

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az űrlap kitöltése nem
jelent automatikus felvételt, a járványhelyzet alakulásának
megfelelően – reményeink szerint június első hetében –
jelenléti felvételi meghallgatást tartunk, melynek pontos
időpontjáról honlapunkon, Facebook oldalunkon
tájékozódhatnak.

https://forms.gle/jvM38nVsHsGchWcc9
https://www.youtube.com/watch?v=N7x8CRQAQFE&list=PLnskNhNn3TdLW8ZezFjnCrZzlyGTRyu50


 Amennyiben bővebb információra, segítségre van szükségük,
forduljanak hozzánk bizalommal! 

Elérhetőségeink: 

Honlap: pmami.biatorbagy.hu

Facebook: https://www.facebook.com/pmamibia

E-mail:  pasztimami@gmail.com 

Tel.:06-30/642-3462

Szeretettel várjuk leendő növendékeinket!

Bolykiné Kálló Eszter intézményvezető
 


