
Innováció a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskolában címmel, 2015. márciusában pályázatot 

nyújtottunk be a TÁMOP-3.1.4.C-14, Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázati 

felhívásra. 

A konstrukció legfőbb célkitűzései: 

 a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése 

 a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése 

 a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli 

tevékenységek megerősítése, 

 a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai 

nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése. 

  

A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola projektötlete támogatásban részesült. 

A projekt tevékenységei: 

A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola komplex táncművészeti oktatást és nevelést folytat.  

A mozgáskultúra fejlesztése, a társastánc elsajátíttatása mellett alapvető, jelen projekt által is 

támogatott célkitűzései: 

- egy életen át tartó tudásszerzésre való igény kialakítása 

- az önismeret, az énkép fejlesztése 

- problémafelismerő, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

- esélyteremtés a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében (szociális 

hátrányok kompenzálása, a másság elismerése, korporációs készség fejlesztése) 

- közösségfejlesztés, közösségi nevelés, partneri viszony kialakítása a szülőkkel, igényeik 

feltárásával, figyelembe vételével 

- műveltségi deficit reprodukciós folyamatainak megállítása, lassítása. 

A projekt tevékenységei: 

Projektünk megvalósítását 5 telephelyen, nagyjából azonos tartalommal, de a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével tervezzük.  

 

Lovas oktatás.  

 

Együttműködő partner: Apró Paták Lovas SE., Horse-Play Kft. A projektelem tevékenységei: 

Megvalósítási helyszínenként 16-16 fő oktatása, 3-3 alkalommal, alkalmanként 3-3 órában.  

Az egyes tevékenységek eredménye: A lovak körüli munka felelősségvállalásra, türelemre, 

kitartásra, fegyelemre tanít, fokozott összpontosítást igényel. A projektelem hozzájárulása a projekt 

céljához: Hátrányos helyzetű növendékeinknek minél több készség- és képesség-fejlődéshez 

hozzájáruló, tartalmas tevékenység biztosítása. 



 

Társastánc tábor  

 

HH tehetségeink részére. 1 db 6 napos és 2 db 5 napos tehetséggondozó tábor hh növendékeink 

részére, telephelyenként 32-32 fő részvételével.  

Tevékenység: Növendékeink korcsoport és tudásszint szerint több turnusban, a tanórák és a 

szabadidő egyensúlyára figyelve részesülnek a képzésekben.  

Eredmény: A sokféle program egyszerre fejleszti az értelmi, érzelmi és közösségi készségeket és 

képességeket. Az élmények és az elsajátított magatartásformák segítenek a gyerekeknek a társadalmi 

integrációban.  

Hozzájárulás a projekt céljához.: A tábor célja a legkülönbözőbb képességű, fejlettségű tanulók 

„együttlevésének”, közös tevékenységének a megvalósítása. 

A táborban zajló munka-, órai munka-, versenyek videóinak kielemzése.  

Tevékenység: A táborban tanult technikai elemek, koreográfiák felvétele, visszanézése és 

elemzése.  

Eredmény: Táncosok fejlődése, sikere. Hozz.: Hozzájárul az önismeret, az előadói készség és a 

művészi önkifejezés fejlődéséhez. 

 

Egyéni és csoportos fejlesztési tervek készítése.  

 

Tevékenység: Megvalósítási helyszínenként 16-16 egyéni, valamint 2-2 csoportos fejlesztési tervet 

készítünk el.  

Eredmény: Szakmai megalapozás a megvalósuló tanórán kívüli szaktárgyi foglalkozások 

programjához.  

Hozzájárulás a projekt céljához Esélyegyenlőség, hh növendékeink felzárkóztatása, személyre 

szabott tehetséggondozás. 

 

Egyéni és csoportos fejlesztési terveken alapuló tanórán kívüli tehetséggondozó, 

felzárkóztató társastáncórák lebonyolítása, mentor tanárok vezetésével.  

 

Tevékenység: A kidolgozott fejlesztési tervek alapján mentortanáraink 2-2 különórát tartanak.  

Eredmény: A résztvevő táncosok fejlődése.  

Hozzájárulás a projekt céljához Hh növendékeink képességfejlődése. 

 

2 napos táncverseny.  



 

Tevékenység: 1. nap: Szigo-Kupa, 2. nap: Társastánc verseny művészeti iskolások részére.  

Eredmény: Bemutatkozási lehetőség tehetséges növendékeknek.  

Hozzájárulás a projekt céljához Szülők bevonása, aktív részvétele. 

 

Egészségnap.  

 

Tevékenység: vércukorszint mérés, testzsír-százalék mérés, vérnyomás mérés, tanácsadás 

egészséges táplálkozással kapcsolatban, bio ételbemutató és ételkóstoló, táncház.  

Eredmény: Ötletekkel, tanácsok a helyes táplálkozással kapcsolatban, figyelemfelhívás a megfelelő 

testmozgás, a sportolás fontosságára.  

Hozzájárulás a projekt céljához Növendékeink és családjaik számára szemléletformáló, 

egészségfejlesztő programok megvalósítása. 

 

A népi gyógymódok alkalmazási lehetőségei az egészséges életmódra nevelésben és az 

egészségvédelem oktatásában, az általános iskolában tanítók számára.  

 

Tevékenység: 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 5 fő részvételével.  

Eredményesség: A népi gyógymódok beépítése az egészséges életmódra való nevelésbe.  

Hozzájárulás a projekt céljához Hh gyermekek egészséges életmódra nevelése. 

 

A pedagógiai gyakorlatban előforduló agresszió és konfliktus kezelése.  

 

Tevékenység: 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 5 fő pedagógus részvételével. 

Eredmény: A pedagógusok konfliktuskezelési technikáinak fejlődése.  

Hozzájárulás a projekt céljához A mindennapi munka során felmerülő pedagógiai problémák, 

konfliktusok felismerése, kezelése, megoldása. 

 

A komplex módon egymásra épülő programok megvalósításától azt várjuk, hogy együttes hatásuk 

segítségével jelentős lépéseket tehetünk a megfogalmazott céljaink elérése érdekében. 

Programjaink időbeli ütemezését, a megvalósítók szerepeltetését úgy állítottuk össze, hogy az 

biztonsággal (ütközések, kapacitáshiányok nélkül) megvalósítható legyen. 

 



 

 

Fenntarthatóság  

 

A projekt keretében létrejött fejlesztéseink fenntarthatók. 

 

A megvalósult nevelési-oktatási tevékenységeket a fenntartási időszak végéig szerepeltetjük nevelési 

programunkban és megvalósításukról gondoskodunk. 

A kialakított egészségügyi, szociális, sport, kulturális és civil szervezetekkel való 

együttműködésünket, és annak gyakorlati megvalósulását támogató hálózatot a fenntartási időszak 

végéig működtetjük. 

A fenti vállalások finanszírozási igénye alacsony, hiszen szinte csak szervezési, módszertani munkát 

jelent, melyet intézményünk hosszú távon biztosítani tud. 

Ehhez humán erőforrásunk biztosított, határozatlan időre kinevezett pedagógusokkal 

rendelkezünk. A projektet az egész tanári kar figyelemmel kíséri, egyéni problémák felmerülése 

esetén is tovább vihető a projekt. A továbbképzéseken megszerzett tudást, módszertani elemeket 

a későbbiekben is hasznosítani tudjuk. 

A táncos szakmai tehetséggondozásban régiós szerepet töltünk be, ez is segíti a magas szintű 

szakmai munka fennmaradását.  

A konkrét programok megvalósítása viszont már jelentős forrásokat igényel. 

Versenyeket minden évben több alkalommal szervezünk, tánctáborainkat hagyományszerűen 

minden nyáron megrendezzük.  Jelen program tovább erősíti ezt a hagyományt, kibővítve azzal a 

plusszal, hogy azoknak a növendékeknek is lehetőségük nyílik a részvételre, akik eddig anyagi 

okokból ezt nem tehették meg. Megtapasztalhatják a közös csapatmunka-, a táborozás élményét, a 

szabadidő eltöltésének a hasznos formáját, és mindez nagy valószínűséggel hozzájárul a tánchoz és 

magához a művészeti oktatáshoz való hosszú távú ragaszkodáshoz is. 

Ezen programokat a jövőben részint önköltséges alapon tudjuk megszervezni, de továbbra is azon 

dolgozunk, hogy további szponzori és pályázati források bevonásával minél több ingyenes helyet 

tudjunk biztosítani rászoruló növendékeink részére. 

 

A fenntartó alapítvány kuratóriuma határozatban rögzítette a projekt fenntartásának biztosítását. 

 

 

 


