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Iskolánk mottója: „… jó szóval
oktasd, játszani is engedd…”
Iskolánk működését 2008
szeptemberében kezdte
meg. Intézményünk fontosnak tartja és igyekszik is
biztosítani diákjainak a családiasabb, otthonosabb légkört. Az emberséges fogadtatás, tapasztalt szaktanárok, empatikus kollégák
vonzzák a hallgatókat, diákokat intézményünkbe.
Iskolánk diákjai részt vesznek
minden városi rendezvényen,
és kreatív megmozdulásaink
felkeltik a média érdeklődését.
Tanulóink és kollégáink sok sikerhez és elismeréshez juthattak az elmúlt időszakban. Folyamatosan részt veszünk a
város szépítésében. Számtalan
közintézményben, illetve közterületen látható kezük munkája. Néhány közülük: a Széchenyi városrész gyermekorvosi rendelőjében, a Szifon ifjúsági ház falán, a Szolnok TV ifjúsági műsorának az UPSZ-nak
stúdió dekorációjaként, de kifestették az iskolai büfénket is
a kollégák vezetésével. Különösen fontosnak tartjuk a szolnoki pályázatokat, mint a „Szeretem Szolnokot”, melyre minden
évben adunk be pályamunkákat nagy sikerrel.
Minden évben szép sikereket érünk el országos művészeti és tanulmányi versenyeken.
A művészettörténet és a vizuális kultúra OKTV-én előkelő 1012-ik helyeken végeznek diákjaink. Számtalan művészeti pályázat és verseny eredmény is
dicséri munkájukat. Lehetősé-

Színes a képzési
paletta
Általános tantervű gimnáziumunk mellett az általunk kínált művészeti tevékenység
hiánypótló megyei szinten.
A 4+1 évfolyamos művészeti szakgimnázium keretein belül művészeti és médiafotográfus, szobrász, festő, divatstílus
és jelmeztervező illetve kortárs- modern tánc és néptánc
szakmák tanulására nyílik lehetőségük az általános iskolából érkező diákoknak. Ugyanezen szakmákat választhatják
a már érettségivel rendelkező
fiatalok is felnőtt nappali két
éves képzés keretében.
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Tanulóink az iskolai tananyag elsajátítása mellett az összetartást és egymás segítését is gyakorolhatják, így a szünetek baráti hangulatban telnek

Diákjaink munkáját minden évben megmutatjuk a nagyközönségnek is. Idén kora nyáron erre a Tisza-parton került sor, ahol megcsodálhatta a város közönsége végzőseink alkotásait. Végzősök záró kiállítása a Tisza-parton

Az UPSZ stúdiójába készült dekoráció

Alapfokú Művészeti
Iskola tanszakai
2017-ben kezdte meg működését Alapfokú Művészeti Iskolánk a táncművészet, a képző és iparművészet, és a színművészet iránt érdeklődő általános és középiskolásoknak.
• Képző- és iparművészet:
Festészet, grafika, Fotó
és film, Környezetkultúra,
Szobrászat
• Szín- és bábművészet: Dráma és színjáték
• Táncművészet: Modern
tánc

Falfestések

A Széchenyi krt-i gyermekorvosi rendelő festése
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www.szolnok.magiszteresely.hu

get adunk minél több megmérettetésre, melyek eredményei
egyben motivációt is jelentenek
a gyerekeknek. Sajnos a járványhelyzet miatt a hagyományos rajzversenyünket is online formában kell megrendeznünk, de sok más programot is
felborított a pandémia.
Iskolánk aktívan részt vesz
a szolnoki diákéletben, tanulónk Pakai Patrícia a Városi Diáktanács vezetője. Büszkék vagyunk, hogy bizalmat kapott
társaitól. Nagyon fontosak iskolánk életében a hagyományok,
az ünnepek, mint a szalagtűző
ünnepség, vagy a ballagás.
A következő tanévben lehetőséget adunk diákjainknak az
e-Sporttal való megismerkedésre. A program lényege, hogy a
gyermekek szabályozott, módszertanában megtervezett körülmények között szakemberek
irányításával játszanak meghatározott videojátékokat. Látszólag ennyi, de mint iskolai tevékenység természetesen ennél
sokkal több. Miközben egyre
több ismeretet szereznek a digitális környezetről, képességeik folyamatosan fejlődnek, új
készségeik alakulnak, megtanulnak közösségben, egymásra figyelve dolgozni, miközben
sikereket érnek el, egészséges
versenykörnyezetben.
Számunkra a legnagyobb elismerés és egyben visszacsatolás, hogy diákjaink és családjaik elégedettek munkánkkal,
az elért tanulmányi és verseny
eredményekkel.
Évente egyre több diákunk
tanul tovább egyetemeken, elsősorban a Képzőművészeti Egyetemen, illetve tanári és
egyéb szakterületeken. Büszkék vagyunk rájuk!
A KÖVETKEZŐ TANÉVBEN IS
SZERETETTEL VÁRJUK
A TOVÁBBTANULÓKAT!

