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A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 2018-ban is sikeresen pályázott az EMMI
által kiírt Nemzeti Tehetség Programban való részvételre. Folyamatosan keressük a
lehetőségeket a tanulóink eredményességének növelésére, a tehetségígéretek felkutatására, a
tehetségek fejlesztésére. Ezt különösen fontos tartjuk a fiatalok környezetében folyó
művészeti munkánkban.
A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai továbbra is kiemelten kezelik a
tehetségfejlesztést, különösen kihasználva a művészetekben rejlő erőt. A hevesi Szent Gellért
Katolikus Általános Iskolában, erre jó példákkal szolgáltunk az elmúlt tanévekben.
A fenti pályázati program ilyen lehetőséget nyújt a két iskolának. A Harmónia Alapfokú
Művészeti Iskola 5. számú telephelyén, a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában
tanuló művészetis tanulóink számára e tanévben is pályázati keretekből segítettük a diákok
művészeti kompetenciáinak fejlődését.
A hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában több mint egy évtizedes múltra
tekint vissza színjáték és a néptánc-oktatás. Kollégáink Abriháné Karniczki Csilla és Erdészné
Turcsányi Katalin, valamint Andrási István nagy szakértelemmel és szeretettel végzik
munkájukat. Fejlesztik a gyerekek dramatikus-színjátékos, valamint mozgásos-néptáncos
kompetenciáikat, s ezzel együtt a társas és szociális kompetenciáik is fejlődnek. A program
során részt vettek velük versenyeken, rendezvényeken, ünnepi műsorokon. A gyerekekkel
elért eredmények elismerésre méltóak. A harmóniás színjátékos és néptáncos gyermekek
komoly kulturális és művészeti erőt jelentenek a városban is.
A színis és néptáncos diákok évről évre megmutatják tehetségüket folyamatosan, de
különösen a Tarka-barka est keretében. E rendezvényt a Hevesi Művelődési Központban
bonyolítottuk, ahol teltházas közönség – diáktársak, szülők, pedagógusok, érdeklődők – előtt
adtak számot a tehetségműhely tagjai a tanév során folytatott munkáról.
A pályázati kiírás értelmében a két műhely összehangolt szakmai programja valósul meg.

A hevesi Szent Gellért iskolában tanuló tehetségígéretekkel való foglalkozásaink célja: a
színpadi munka, a színpadi játék (drámapedagógiai módszerek és színházi konvenciók
alkalmazásával), a magyar néptánc tánchagyományainak feldolgozásával, bemutatásával és e
tudás kiszélesítésével fejlesszük ismeretüket. A komplex művészeti programunk lényege,
hogy a fenti témában elmélyülve összetett, sokrétű tudást, összművészeti ismeretet nyújtsunk
a tanulóinknak mind az alkotói folyamat, mind a művészettörténeti valamint folklór ismeretek
terén.
A műhelyek vezetői tapasztalt és lelkes pedagógusok, akik igen sok sikert és eredményt
mutattak fel pályájuk során. Abriháné Karniczki Csilla és Erdészné Turcsányi Katalin a
színjátékos műhely munkáját vezette, Andrási István a néptáncos műhelyet irányította. A
programban fontos az egyéni fejlesztés, de a közösségi munka is nagy hangsúlyt kap.
A pályázati program lehetőséget biztosított a bemutatóhoz kapcsolódó eszközök, jelmezek
beszerzésére.
A program végéhez érve elmondhatjuk, hogy a pályázati programban megfogalmazott
céljaink teljesültek. A műhelyfoglalkozásokon részt vett tanulóink kompetenciáinak fejlődése
természetesen számszerűen nem adatolható. Ugyanakkor mind a szakemberek, mind az őket
tanító pedagógus kollégák és a szülők által is megállapítást nyert, hogy személyiségük,
mentális állapotuk, szociális érzékenységük gyorsabb ütemben és mélyreható fejlődött.
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