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Ságváron a 2004-2005-ös tanévben indult a művészeti oktatás. Az eltelt évek alatt sokan 

próbálták ki magukat nálunk, és szerették meg, vagy akár választották életcéljuknak a 

művészetek valamelyik ágát.  

 

 Jelenleg három tanulócsoporttal működünk. Egy pedagógus tanít, Balogh Ferencné.  

 

Képző és iparművészettel foglalkozunk, Grafika és festészet tanszakon. Az alapfokot 

lehet elvégezni iskolánkban. Az első három év két tantárgya a Vizuális alkotó gyakorlat és a 

Grafika és festészet alapjai, ami negyedik évfolyamtól Grafika és festészet műhelygyakorlat 

tárgyként folytatódik.  

A kötelező tárgy képzése során a diákok az alapvető grafikai, festészeti és plasztikai 

műveleteket sajátíthatják el; a műhelygyakorlatokon pedig a tárgy specifikus tananyagát 

vesszük sorra. A gyerekek itt megismerkednek a grafika és festészet különféle technikáival, 

eszközeivel, anyagival, kézműves technikákkal, népművészettel, iparművészettel, 

művészettörténettel. Jó minőségű anyagokat-eszközöket használva, változatos 

munkaformákban, a digitális eszközök adta lehetőségek beépítésével tudunk többet nyújtani 

tanulóinknak. Itt lehetőség van a kötetlenebb, az egyéni igényeket, ötleteket figyelembe vevő, 

közös tevékenységre építő megoldásokra. Hangsúlyt fektetünk az önálló gondolkodás, 

problémamegoldás fejlesztésére, a pozitív személyiségjegyek megerősítésére. A különböző 

technikák évfolyamonként visszatérnek, de már magasabb szinten, illetőleg a nehezebb, 

komolyabb eszköz és tudásigényűek a magasabb évfolyamokon kerülnek sorra.  

A hatodik év végén tanulóink alapvizsgát tehetnek, mely során megmutatják miben 

érezték magukat kiemelkedőnek, és a vizsga során bizonyítják, hogy alkalmazni tudják 

megszerzett ismereteiket. 

Az órák heti két alkalommal összevont 90 percben folynak, igazodva a tanulók délelőtti 

munkarendjéhez. Az alkotás öröme, eredményessége a munkára nevelés egyik legjobb eszköze. 

A teljes körű személyiségfejlesztés, a tanulóink erősségeinek fejlesztése, megerősítése 

bizonyítottan jól hat az általános iskolai előmenetelükre is.  

Kiemelt feladatunknak tekintjük, a tananyag elvégzése mellett munkánk bemutatását, a 

megmérettetést, a versenyeken való színvonalas szerepléseket, folyamatos figyelemmel kísérve 

a megjelenő pályázatokat és minden hírforrást. 

Megfelelő számú jelentkező esetén, Képzőművészeti tanszak és Környezet- és 

kézműveskultúra tanszak bevezetésére is van lehetőségünk. Más iskolák tanulóit is szívesen 

látjuk, ha felkeltettük érdeklődését! 

  



 

Állandó programjaink:  

 A megjelenő művészeti pályázatokra pályamunkákat készítünk. 

 A kultúrházban kiállítjuk az előző év (évek) legszebb alkotásait. 

 Márton napi felvonuláson veszünk részt saját készítésű lámpásokkal. 

 Adventi kiállítást rendezünk, melyre tanulóink ünnepi díszbe öltöztetik az iskola 

auláját. 

 Karácsonykor felöltöztetjük munkáinkkal az iskola és a község fáját. 

 Országos művészeti versenyekre alkotunk a kiírásnak megfelelően, helyi forduló 

lebonyolításával, bejutás esetén felkészülünk a versenyre. 

 Valamelyik népi kismesterség képviselőjét hívjuk el a Szilády-napok 

rendezvénysorozatra, aki szakmája néhány alapfogásával ismerteti meg 

gyermekeinket. 

 Foglalkozást tartunk a nem művészeti iskolásoknak.  

 Műhelylátogatást szervezünk környékbeli alkotónál.  

 Siófokon, vagy ahol éppen sikerül, kiállítást látogatunk. 

 Tanulmányi kirándulást lehetőség szerint ősszel és tavasszal is beiktatunk Ságvár 

területén. 

 Lehetőség szerint Dégre, Nádasdladányba kitelepülve alkotónapot tartunk. 

 Anyák napjára meglepetéssel készülünk.  

 Továbbtanulóinkat segítjük a felkészülésben. 

 6. évfolyamon alapvizsgára kerül sor, mely a továbbhaladás feltétele, és felvételinél 

egyes szakirányoknál beszámítják. 

 Minden nagyobb munkafolyamat végén kiállítást rendezünk az iskola területén. 

 Kiállítunk Ságváron, Somban, Nyimben, Siófokon, ahonnan éppen felkérés érkezik. 

 


