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NEGYEDÉVI 10. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ 

JÁSZBERÉNYI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 10. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászberényi Tagintézmény Képzőművészeti pedagógiai terápiás foglalkozásokat szervezett 1. 

osztályos kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek részére.  
Helyszín: Bercsényi Miklós Általános Iskola, 5100 Jászberény, Bercsényi u. 9-13. 

Előadó: Kméczik Róbert, Rusvainé Seres Anita 

A képzőművészeti terápiás csoportos foglalkozások szervezésének igénye a szülői-

pedagógusi előzetes elvárások és igények alapján fogalmazódott meg. Az iskolai alapozó 

időszakban nagy szerepe van a megfelelő alapkészségek elsajátításának. A már kialakult 

hátrányok leküzdéséhez több oldalról igénylik a tanulók a segítséget. A szülői segítség mellett 

egyre nagyobb hangsúly helyeződik a nevelési-oktatási intézményekre, illetve más segítő 

intézményekre, szervezetekre. Így esett választásunk a jászberényi Bercsényi Miklós 

Általános Iskolára. A program előkészületeiben megakadás, probléma nem jelentkezett, 

gördülékenyen haladt. Először megismertettük az intézménnyel, az érdeklődő 

pedagógusokkal programunkat. A következő lépésként megtörtént a résztvevő tanulók 

szüleivel való egyeztetés szülői értekezlet keretében. Következő lépés a foglalkozásokra való 

felkészülés volt, továbbá a foglalkozáson használt eszközök, mintadarabok elkészítése, 

beszerzése. Továbbá minden foglalkozás előtt gondoskodni kellett az anyagszükségletről és 

annak előkészítéséről. 

A foglalkozások felépítésében Sándor Éva: Képzőművészeti pedagógiai terápia című kötete 

szolgált alapul. Ezen mű fő szerkezeti elemeinek átemelésével terveztük terápiás 

fejlesztéseinket. A foglalkozások alapvető célja az általános iskola első évfolyamán 

beilleszkedési, magatartási, tanulási problémával küzdő, pszichés problémákkal élő tanulók 

sikerélményhez juttatása, a hátrányok kompenzálása. A képzőművészeti terápiás 

foglalkozások csoportjainak foglalkozásait 6-6 fő különleges bánásmódot igénylő tanuló vette 

igénybe. Annak érdekében, hogy fejlesztésük eredményesen alakuljon a kéttanáros modell 

alkalmazása került bevezetésre. Előnye, hogy a csoporttagok megismerése és megsegítése 

egyénre szabottá válhatott, ezáltal közvetlenebb kapcsolat és kommunikáció alakulhatott ki a 

csoport vezetőivel. Továbbá elősegítette, gördülékenyebbé tette a terápiás munkát. A 

foglalkozáson használt eszközök között volt szemléltetés célzatú és hétköznapi használati 

eszközök is szerepeltek. Használtunk továbbá projektort, fényképezőgépet, számítógépeket. 

Az elkészült alkotásokat a foglalkozások teljesítése után hazavihették a tanulók. 

A tervezett elemeket minden alkalommal sikerült megvalósítanunk. A foglalkozások céljait 

változtatás nélkül tudtuk megvalósítani. A tanulók szülei és pedagógusaik érdeklődtek a 

gyermekeik tevékenységeik felől. Egészséges és kölcsönös kommunikáció alakult ki az 

intézmény és a foglalkozást vezetők között. Biztosított volt a fix helyszín, mindvégig állandó, 

megfelelő méretű helyiséget kaptunk. Örömmel használták a tanulók a pályázat kapcsán 

megvásárolt alkotáshoz szükséges eszközöket. Minőségi eszközökkel minőségi munkákat 

tudtunk alkotni. Jó, hasznos célt szolgált a szintén 

a pályázat által biztosított laptop, mely segített 

(zenehallgatás) az elmélyült alkotótevékenység 

kibontakoztatásában. Kisebb mértékű nehézséget 

jelentett, hogy a helyszínre minden alkalommal el 

kellett vinnünk az alkotómunkához szükséges 

eszközöket. 

 



 

EFOP-3.1.6-16-2017-00026 

A 2019. január 16. és március 20. közötti képzőművészeti terápiás foglalkozások tanulói 

minőségértékelése. 

 

Pozitívumok: 

• Sokféle dolgot készítettünk, többet, mint rajz órán. 

• Minden foglalkozás tetszett. 

• Anya mindig megkérdezte mit csináltunk. Otthon azt mondta, mi lenne, ha ezeket 

újból elkészítenénk. 

• Kint az udvaron mindig unatkozunk, itt soha. 

• Otthon kirakták a rajzaimat a falra. 

• Vicces, érdekes feladatokat csináltunk. 

• Nem ismertem a hengeres feladatot és a ragasztósat sem, itt láttam először. 

• Kedvesek, jók vagytok. 

• Szép eszközöket és jó feladatokat hoztok. 

• Jó volt a hangulatunk 

• Szerettük azokat a zenéket, amiket hoztatok. 

• Tetszettek a játékok, mozgásos feladatok. 

• Anya mindig örült azoknak, amiket csináltunk. 

• Tetszettek az ecsetre hasonlító filctollak. 

• Nagyon jók voltatok velünk. 

• Itt jobb, mint a tanuláskor. 

• Olyan jó, hogy csöndben voltunk. 

• Minden nap jönni szeretnék! 

• Szeretnék megbukni, újra elsős lenni, hogy veletek lehessek. 

 

Negatívumok: 

• Az ki van zárva! Minden tetszett! 

• Nekem az nem tetszett, amikor nem tudtam befejezni a festést. 

• Amikor egy-két társam hangosabb volt, nem tudtam annyira figyelni a feladatra. 

• Kár, hogy már nem fogtok jönni. 
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Jászberény, 2019. március 22. 

 

 

 

 

 

 

Bartusné Major Ágnes    

tagintézmény-igazgató 

 


