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A projekt fő célja: a különböző
festészeti eljárások megismerése,
elmélyült alkotómunka, mely során
intenzívebb művészeti tevékenységet
gyakorolhatnak a vizuálisan érzékeny,
tehetséges tanulók, akik az iskolai
oktatáson túlmenően is szeretnének
tevékeny alkotómunkát végezni, önkifejezésüket érvényesítve, szorosabb
közelségbe kerülni a képzőművészettel.

Megvalósult tevékenységek
1. Tehetséggondozó program megvalósítása
A komplex tehetséggondozó programban a tehetségazonosítás és
diagnosztizálás után 14 tehetségígéret került bevonásra.
Cél az alkotási folyamat elmélyítése, vizuális látásmód
szélesítése volt. Különféle festészeti eljárásokat próbálhattak ki,
ismerkedtek a kortárs művészettel.

Elkészült, tárgyiasult alkotások:
 Miskolc nevezetességeiről fotók
 rajzok, festmények jellegzetes épületekről
 rajzok, festmények városunkat körülvevő
tájakról
 kiállítás szervezése
 prezentáció
készítése
az
elkészült
munkákból
Kiállításon mutatták be az elkészült munkáikat a tanulók, melyet megtekintettek az iskola
tanulói, szülők és az érdeklődők.

2.
Tehetséggondozó
megrendezése

szaktábor

Tiszafüreden került megrendezésre a tábor.
Mivel tanulóink a hétköznapok során
általában tantermi körülmények között
alkotnak, szükségét éreztük annak, hogy ezt
a tevékenységüket valami újdonsággal
megtörjük.
Jó forma erre a plein air, ahol a művészek a szabadban alkotnak, természetes fényviszonyok
közepette. Az ilyen alkotás varázsa nemcsak másfajta különleges festmények készítését teszi
lehetővé, hanem egészen más hangulatban, légkörben történik az alkotási folyamat.
Maga a természet szépségével, esztétikailag
kimagasló környezeti hatásaival nagyobb késztetést
eredményezett a tanulóknál.
A munka folyamán szociális kompetenciájuk
erősödött, mivel egymás munkáját segítve, tanácsokat
osztva pozitív kritikával alkottak. A festett táj
szeretete, szépsége magával ragadta a gyerekeket,
fokozottan fogták környezetüket.

3. 1 napos múzeumlátogatás Budapestre
Ahhoz, hogy meglássák, hol tartanak a művészetben, és
hová tudnának esetlegesen fejlődni, szükséges lehet
megismerni a nagy, híres mesterek munkáját egy
múzeumlátogatás keretében.
A Magyar Nemzeti Galéria kiváló helyszínt jelentett
számukra ehhez. Itt ámulva nézték a fotókon, interneten
látott festők alkotásait.

A kikapcsolódást segítette, hogy a Galéria
meglátogatása után a Csodák Palotáját is
meglátogattuk. Itt a tudományos játszóházban a
szórakozás mellett a különleges látásmód
szélesítésére is sor került.

