Violin Alapfokú Művészeti Iskola
Beszámoló
2019/2020 tanév

A Violin Alapfokú Művészeti Iskola éves beszámolója a 2019-2020 tanév munkaterve alapján
készült, mely az intézmény Pedagógiai Programjának fő célkitűzéseit és annak eredményeit
tartalmazza zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint szín- és
bábművészeti ágon belül.
A telephelyek művészeti ágainak pedagógusai, valamint a munkaközösség vezetők szóbeli
beszámolója alapján készült az intézményi beszámoló, amit a nevelőtestület véleményezett és
jóváhagyott.
Ezt a nevelőtestületi értekezletről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.
Részletes beszámoló:
Szeptember
2019. augusztus 28-án tanévnyitó értekezletet tartottunk ahol egyeztettünk az éves munkaterv
részleteiről.
Órabeosztásokat szeptember 10-ig tartottunk. A tanítás 11-étől megkezdődött.
Szeptemberben, a vasas táncegyüttesünk nemzetközi folklórfesztiválon vett részt
Szlovákiában a felvidéken.
Rácalmási Tökfesztiválon fellépett a dunaújvárosi modern-, társastánc csoportunk.
Október
A zene világnapján a sárbogárdi zenészeink több helyen felléptek városukban egyéni és
kamara művekkel.
Őszköszöntő táncház az MMK-ban, közreműködtek a vasas csoportok.
Gerekrablás a palánk utcában címmel a Bartók Színház castingján több színművészetis
tanulónkat beválogattak a darabba.
Októberben óralátogatások kezdődtek a telephelyek tanszakain.
November
A Székesfehérvári Hermann László Szakgimnáziumba látogattunk a sárbogárdi és rácalmási
zeneművészetis növendékeinkkel és tanáraikkal, ahol bepillantást nyerhettünk a középiskolai
tanulók életébe, szakmai munkájába.
Prevenciós verseny Székesfehérváron 2019. november 28-án a Petőfi Kultúrtanszéken, ahol a
pusztaszabolcsi drámások nagy sikerrel részt vettek.
A dunaújvárosi modern táncosok a Klauzál Kupa őszi fordulóján, Budapesten dobogós
helyeken végeztek.

December
Dunaújvárosban az Adventi Forgatagon színpadi előadást adtak a modern és társastánc
csoportok és showtáncosok.
Bartók Színházban Vasas karácsony és Gárdonyis Karácsony. Gárdonyis diákok baracsi
előadása.
Adventi Koncertek, hangversenyek a telephelyeken, Óvodákban, Templomokban.
Karácsonyi színpadi előadás a pusztaszabolcsi iskolában.
Elkezdődtek a félévi meghallgatások, vizsgák. Sárszentmiklósi festészet kiállítás.
Január
Félévi vizsgák, meghallgatások, óralátogatások folytatása minden tanszakon és telephelyen. A
Magyar Kultúra Napján felléptek a sárbogárdi zenészeink a Sárszentmiklósi Általános
Iskolában.
Február
Félévi vizsgák befejezése. Pusztaszabolcsi festészet kiállítás.
A Magyar Táncművészeti Egyetem és iskolánk közötti együttműködés keretében a
dunaújvárosi táncosaink és tanáraink aktív közreműködésével készült el az alapfokú
táncművészeti oktatás tananyagának módszertani fejlesztése. Erről jelent meg írás a
Táncművészet c. folyóiratban.
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Fafúvós Kvartettjének hangversenyén a Sárszentmiklósi
Általános Iskolában közreműködtek növendékeink.
Az idén két tanulónkat, Vén Leventét és Jakubik Beatrix Melisszát felvették a Magyar
Táncművészeti Egyetem előkészítő képzéseire. Leventét klasszikus balett művész szakra,
Beatrixot pedig színházi táncművész szakra.
Március
A Gárdonyi Géza Általános Iskola telephelyünk francia partnerkapcsolata, egy Párizs melletti
művészeti iskola diákjai látogattak el február végén Dunaújvárosba. A záró gálán diákjainkkal
léptek fel.
Tavaszi Hangverseny és zenei tanszaki bemutatók Sárbogárdon.
A Pécs melletti művészeti iskola, a Szentlőrinci Zeneiskola és iskolánk partneri kapcsolatot
ápol, Dunaújvárosban és Sárbogárdon szakmai együttműködő bemutató napot szerveztünk a
táncművészet, zeneművészet és képzőművészet bemutatásával.
Regionális Fafúvós Találkozón remekeltek növendékeink. A rácalmási, dunaújvárosi és
sárbogárdi telephelyeink legtehetségesebb furulya és fuvola tanszakosai vettek részt a
dunaújvárosi rendezvényen.
Rendkívüli értekezlet:
2020. március 16-tól a tanév végéig szünetelt a Violin Művészeti Iskolában a személyes
oktatás.
Növendékeink távoktatásban vettek részt, hogy a tanévet sikeresen befejezzék. (digitális
munkarend)

Április
Digitális munkarend.
Költészet Napi Online Szavalóversenyt rendezett a Bartók Színház és Iskolánk.
Május
Digitális munkarend.
Június
Digitális munkarend
Május-júniusban megtörtént a beiratkozások nagy része, a vizsgák online módon lettek
megtartva és rögzítve.
Június 30-ig tartottak a székhelyen tanügyi dokumentumok lezárásai és az összeolvasások.
Dunaújváros, 2020. június 30.

A 2020. június 30-án készült 2019/2020 tanévre vonatkozó éves Beszámolót a nevelőtestület
elfogadta és a fenntartó jóváhagyta.
Dunaújváros, 2020. augusztus 29.

………………………….
Puskásné Radnó Ágnes igazgató

……………………………….
Puskás András a fenntartó képviselője

