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2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Telefon: 23 319-228
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INDULÓ KÉPZÉSEINK

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
Várjuk azoknak a tehetséges, érdeklődő gyerekeknek és fiataloknak a
jelentkezését, akik betöltötték a 6. életévüket, de 22 év alattiak és
szeretnének
- furulya, fuvola, gitár, jazz-dob, zongora, kórus
- festészet, grafika, kerámia, tűzzománc
- néptánc oktatásban részt venni
Miért ajánljuk?
 A képzés állami bizonyítványt ad, segítve ezzel a szakirányú
továbbtanulást
 Fejlődik a gyermeke kreativitása, állóképessége
 Kialakul pozitív önértékelése, önbizalma
 Megtanul szabadidejével okosan élni és gazdálkodni.

FAFÚVÓS tanszak (furulya, fuvola) heti 4 óra (2x30 egyéni, 2x45 szolfézs)
A furulyatanítás általános céljai, hogy a tanuló megismerje a furulya
lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható művek minél
szélesebb körét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom
legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit. Fuvola tanszakon
kezdettől fogva a tanszak meghatározó feladata a játékosság mellett az
igényesség, a szép, kifejező fuvolahang, a helyes légzés kialakítása.
Fokozatosan tanulják a hangszer könnyed kezelését, annak tudatos és
elemző gyakorlását, a zenei korszakok stílusjegyeit, a különböző
artikulációkat, díszítési módokat.
GITÁR tanszak

heti 4 óra (2x30 egyéni, 2x45 szolfézs)

Az oktatás térítés díjas. Az idei tanév térítési-és tandíja a jogszabály által
meghatározott módon kerül megállapításra. (Térítési díj: 4000-6000
Ft/félév) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek
ingyenes.

Célja a hangszeres oktatás megalapozása, az adott évfolyam
követelményeinek megfelelő hangszeres játék fejlesztése, hogy a
növendék a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képessége, illetve
készségei szintjének megfelelően kotta és stílus hűen, értelmesen tagolva,
a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa
meg.

Mit kínálunk?

JAZZ-DOB tanszak heti 4 óra (2x30 egyéni, 2x45 szolfézs)

Kiváló művésztanáraink pedagógiai munkáját, jól felszerelt műhelyeinket,
a képző- és iparművészeti ágakon minden szükséges alapanyagot és
eszközt, a táncművészeti ágon a fellépésekhez elengedhetetlen viseleteket,
táncruhákat, fellépési lehetőségeket. A tanulói jogviszony egy tanévre
szól. Felvételi beszélgetés és beiratkozás szeptember első hetében.

A tanszak célja, hogy zenei nyelv eszközeinek, szabályainak
megismerésével, hangszerkezelési és technikai eszközeivel, a tanult zenei
ismeretek során előforduló különböző játékmódok, mozgásformák
megismerésével, improvizációs készségfejlesztéssel a dob természetes
kezelését, gyakorlatban való alkalmazását elérje.

Hívunk bármelyik általános és középiskolából vagy akár a környező települések
iskoláiból a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába!

HAMI – Hagyd, hogy téged is felfaljon a művészet!
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KÓRUS

KERÁMIA szakirány

heti 4 óra (2x45 kórus, 2x45 szolfézs)

A tantárgy oktatásának célja, olyan pozitív élménynyújtás, amely a tanulók zenei
és közösségi élményhez juttatásával hat az emberi kapcsolatokra és ezen
keresztül az egyén személyiségfejlődésére. Feladata, hogy fejlessze a tanulók
hallását, ritmusérzékét, kottaolvasási készségét, zenei memóriáját és zenei ízlését.

ZONGORA tanszak heti 4 óra (2x30 egyéni, 2x45 szolfézs)
A tanszak célja, hogy ismertesse meg a tanulókkal a zongora alapvető
sajátosságait. Képessé tegye a növendékeket a hallás utáni játékra,
kétkezes játékra kottából, de a tanszak teret ad az improvizáció
fejlesztésének is. A szolfézs célja a hangszeres oktatás együttműködésen
alapuló elősegítése.
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TANSZAK
A gyermek számára a rajz az önkifejezés egyik legtermészetesebb módja.
A vizuális nevelés sok alternatív módszert vonultat fel ehhez. Kiemelkedő
célunk, hogy diákjaink művészkedvelő és műértő felnőttekké váljanak.
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET szakirány
heti 2 óra előképző évfolyamokon (2x45 Vizuális alapozó gyakorlatok)
heti 4 óra magasabb évfolyamokon (2x45 Grafika és festészet alapjai; 2x45
Vizuális alkotó gyakorlat)

Növendékeink megismerkednek az alapvető festői technikákkal, a színtan
alapjaival, azok alkalmazásai lehetőségeivel. Segítséget kapnak ahhoz,
hogy a világról szerzett benyomásaikat, tapasztalataikat adekvát módon
kifejezhessék, megjeleníthessék. A grafikán belül a képgrafikáé a fő
szerep, de megismerkednek tanulóink a sokszorosítógrafikai eljárásokkal
is. Tanulmányaik során bepillantanak az alkalmazott grafika műfajába is.

heti 4 óra (2x45 Grafika és festészet alapjai; 2x45 Vizuális alkotó gyakorlat)

Célja az általános és szakirányú vizuális műveltség megalapozása,
fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az
átadása, melyek képessé teszik a tanulót térbeli szobrászati és kerámia
tervek, alkotások létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra,
rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és igényesség
kialakítása, amely felkészít a művészi igényű alkotómunkára, az igényes
plasztikai tárgyalkotásra.
TŰZZOMÁNC szakirány
heti 4 óra (2x45 Grafika és festészet alapjai;2x45 Vizuális alkotó gyakorlat)
A műhelymunka során diákjaink megismerkedhetnek a zománcművészet
sajátos kifejezőeszközeivel, formakincsével, a képalkotás, tárgyformálás
anyagaival, eszközeivel. Kezdetekben festőzománcot tanulnak, majd
betekintenek a rekeszzománc és az ötvös zománc műfajába is. Kezük alól
igényes lakberendezési tárgyak, ruha-kiegészítők, ékszerek kerülnek ki.
NÉPTÁNC tanszak heti 2 óra előképző évfolyamokon (2x45 népi játék)
heti 4 óra magasabb évfolyamokon (4x45 néptánc)
A néptánc oktatásnak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti
érdeklődést elmélyítse a tanulókban. Néptáncosaink ismerkednek a magyar
nép
táncainak
különböző
fajtáival,
azok
lépésanyagával,
jellegzetességeivel, stílusával, tánctörténeti alapjaival. Célunk, hogy
népviseletben felvonuló fiataljaink rácsodálkozzanak a kultúrák
különbözőségeire, mely elősegíti identitásuk erősödését is.
Ha érdekel a zene, szeretsz táncolni, örömödet leled az alkotásban akkor téged is
várunk a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába!

HAMI – Hagyd, hogy téged is felfaljon a művészet!

